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Měsíčník
města Příbora
prosinec 2010

A DV E N T A V Á N O C E 2 01 0 V PŘ Í B O Ř E
Čtvrtek 2. prosince od 16:00 h

VÁNOČNÍ MAGIE
Čtvrtek 2. prosince až čtvrtek 20. ledna 2011

VÝSTAVA „PŘÍBORSKÉ BETLÉMY“
Sobota 4. prosince od 8:00 h

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS S MIKULÁŠEM
Sobota 4. prosince od 15:00 h

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Sobota 4. prosince od 19:00 h

KONCERT DOM ZUŠ PŘÍBOR
Pondělí 6. prosince až pátek 10. prosince od 08:00 do 18:00 h
v sobotu 11. prosince od 09:00 do 12:00 h

BETLÉMY A VÁNOČNÍ INSPIRACE
Středa 8. prosince od 17:00 h

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
Neděle 12. prosince od 15:00 h

KONCERT ŽÁKŮ A ABSOLVENTŮ ZUŠ V PŘÍBOŘE
Neděle 19. prosince od 15:00 h

KONCERT PŘÍBORSKÉ CHRÁMOVÉ SCHÓLY
Úterý 21. prosince od 18:00 h

VÁNOČNÍ KONCERT „TEN VÁNOČNÍ ČAS“
Pátek 24. prosince od 22:00 h

PŮLNOČNÍ VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
Sobota 25. prosince od 9:30 h

MŠE NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Neděle 26. prosince od 9:30 h

MŠE NA SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
Neděle 26. prosince od 17:00 h

ŽIVÝ BETLÉM
Neděle 26. prosince od 19:00 h

VÁNOČNÍ SHOW S ELVISEM
Pondělí 27. prosince od 18:00 h

KONCERT SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR
Pátek 31. prosince

PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ
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VOLBY V PŘÍBOŘE
Výsledky voleb do zastupitelstva města jsou známy a nebudu je proto podrobně opakovat. Dostatek informací je na www. stránkách města i městské televize, a to včetně vyjádření některých členů zastupitelstva nebo názorů některých občanů.
Z těch statistických údajů možná jen tolik, že z celkového počtu voličů (7132) přišlo
k volbám 46,89% občanů města, kteří této možnosti využili. Je to hodně nebo naopak málo?
Je to celorepublikový průměr.
Současný volební zákon umožňuje volit třemi způsoby, výsledkem je ale vždy to, že volič dává svůj hlas volební straně a až na druhém místě kandidátovi, kterého např. individuálně zakřížkuje. Pokud tedy volič volí individuální kandidáty napříč volebními stranami,
odevzdá každé straně tolik hlasů, kolik jejích kandidátů volil. Pořadí kandidátů na kandidátkách si určují volební strany a v tomto pořadí jsou následně obsazována místa v zastupitelstvu města.
Stává se, že určené pořadí na kandidátkách v ojedinělých případech dozná po volbách
změn, a to tehdy, získá-li některý z kandidátů výraznou podporu voličů, tedy o více jak 10%
než činí průměr hlasů odevzdaný voliči pro tu nebo jinou volební stranu. Domnívám se,
lépe řečeno jsem přesvědčen o tom, že složitý a zastaralý volební zákon je pro voliče v mnoha částech nepřehledný a následné přepočty tak umožňují, že se do zastupitelstva mohou
dostat kandidáti s velmi malým počtem hlasů.Volby do zastupitelstev jsou takto koncipovaným zákonem volbami stran a jejich volebních programů a nikoliv volbami jednotlivců.
Zvolení zastupitelé tyto volební strany zastupují a v praxi volební programy realizují.
Do zastupitelstva města mohou kandidovat jak politické strany a hnutí, různé koalice
vytvořené zájmovými skupinami, nezávislí kandidáti, ale taky jednotlivci. V Příboře kandidovalo šest politických stran a jedno sdružení nezávislých kandidátů. Na kandidátkách
některých politických stran kandidovali mimo členů politických stran i sympatizanti těchto
stran bez politické příslušnosti. Kandidáta bez politické příslušnosti na kandidátce politické strany nelze proto zaměňovat za kandidáta nezávislého. Takovýto člověk by měl minimálně respektovat program a rozhodnutí strany, za kterou kandiduje.
Volby jsou za námi. V Příboře vznikla na základě vzájemných dohod koalice mezi ODS,
Sdružením nezávislých kandidátů, TOP 09 a KDU-ČSL (i když nebyla podpořena některými zastupiteli za tuto stranu). Z této koalice byl zvolen starosta, místostarosta a členové
rady města. Stejně nebo obdobně jako v jiných městech. Část občanů je spokojených, část
nespokojených, části občanů je to jedno. Kritizováni nebo vyzvedáváni jsou chvíli jedni,
chvíli druzí.
Vedení města, tj. především starosta a místostarosta, musí pracovat týmově a to nejlépe
s podporou ostatních členů rady města a zastupitelstva města.. To je základ a předpoklad
rozvoje města. Jen tak se dá rychle vytýčit směr a cíle, kterými se bude město v nejbližší
době ubírat, co bude finančně podpořeno, a které projekty dostanou přednost. V sázce je
ještě pořád dost dotačních prostředků Evropské unie.
Jistě, na druhé straně musí taky existovat opozice, která bude provádět kontrolu a aktivně upozorňovat na nedostatky. Důležité ale je, aby i tato opozice vystupovala konstruktivně, nikoliv destruktivně. Konstruktivně znamená předkládat své návrhy a názory, destruktivně potom předkládané návrhy pouze negovat. Nemusím zdůrazňovat, že konstruktivní
opozice může takto sehrát velmi důležitou roli a mnoho ovlivnit.
Členové městského zastupitelstva jsou „obecními politiky“ a jejich rozhodování ve většině případů nepřesahuje hranice města. Nutně ale musí mít i širší znalosti, aby tuto politiku města mohli vytvářet na reálných podkladech (znalost zákonů, přehled o dotačních
možnostech apod.). Píšu to proto, že v nově zvoleném zastupitelstvu je deset nových členů.
Takovouto obměnu doposud zastupitelstvo v Příboře nezaznamenalo. Důležité taky je, že
se tentokrát dostali do zastupitelstva i členové té mladší a střední generace, kteří jistě přijdou s novými nápady a představami.
Oproti jiným městům, má Příbor tu výhodu, že není zadlužen. Naopak má vcelku dosti
vysokou finanční rezervu (50 mil Kč.), která vznikla prodejem obecního bytového fondu
v minulých létech. O to snadněji tedy budou moci volební strany začít plnit své volební
sliby.Ale není to jistě pouze o investicích, na program se bude muset co nejdřív dostat postavení a podpora spolků a sdružení, zastoupení a pozice města ve svazech a sdruženích
nebo taky veřejný pořádek. Spoustu informací můžete získat na www. stránkách města,
které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. O dění ve městě vás budu opět pravidelně informovat v Měsíčníku města. Pokusím se ale tentokrát zvolit spíše formu komentářů.
Možná to bude o něco zajímavější.
Ing. Milan Strakoš

Měsíčník města příbor a 2

Pozdrav místostarosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi prosím, abych vás poprvé
pozdravil jako místostarosta města Příbora.
Někdy se zdá, že měsíc je dlouhá doba na
uskutečnění některých záležitostí. Ten uplynulý byl, alespoň pro mne, velmi krátký - nebo
zdál se mi velmi krátký, protože se v něm udála spousta důležitých věcí a rozhodnutí v mém
životě a v životě mé rodiny. Byl jsem postaven
před rozhodnutí, zda přijmu kandidaturu
na zástupce starosty našeho města. Nebylo
to jednoduché - po dvanácti letech odejít
z místa vedoucího nákupu strojů ve společnosti Visteon - Autopal a začít pracovat na
Městském úřadě v Příboře. Kandidaturu jsem
po odmítnutí lídra naší strany přijal a v pondělí 15. 11. 2010 jsem nastoupil na Městský
úřad v Příboře.
Na diskusním fóru LTV Příbor jsem četl
zajímavé názory, převážně o tom, jak špatně
všechno dopadlo a jak se někdo dopředu domluvil na koalici…I když jsem tyto příspěvky
četl, nebudu je komentovat, protože tuto podobu komunikace jsem nikdy nepreferoval
a preferovat nebudu. Na radnici už pracuji, takže jsem připraven vést rozhovor a poskytnout odpovědi na vaše otázky osobně.
Příspěvek odstupujícího místostarosty pana
Majera, po ukončení 1.zastupitelstva, který
jsem viděl ve vysílání LTV, také nechci komentovat. A to i přesto, že se nezakládá na
pravdě a velmi mě zamrzel….
Ale dost už o těchto věcech, je třeba se
soustředit na novou práci a už teď, po návštěvě některých odborů vím, že práce nebude
málo. Vím také, že to bude zpočátku, hlavně
pro mou osobu, obtížné, ale věřím, že s Vaší
podporou, s podporou pracovníků městského
úřadu a taky s využitím svých dosavadních
zkušeností, můžeme všichni společně pro
naše město udělat velký kus další práce.
Plán mé práce pro nejbližší období je následující - v nejkratší možné době by mělo dojít k rozdělení kompetencí starosty a místostarosty, chystám se na schůzky na jednotlivé
odbory města, abych lépe poznal náplň práce
jednotlivých odborů. Také bych chtěl do konce listopadu předat svou práci ve společnosti
Visteon - Autopal a věnovat se už pouze práci
pro město.
Ještě jednou vám všem děkuji za důvěru
a slibuji, že budu plnit svou novou funkci
s velkým nasazením ke prospěchu a rozvoji
města Příbora. Hezký den.
Martin Monsport
zstar@pribor-mesto.cz, Telefon: 556 455 401

Vážení občané,
chtěli bychom vám poděkovat za podporu, kterou jste nám vyjádřili v komunálních
volbách svými hlasy, díky nimž jsme získali v zastupitelstvu města 4 mandáty.
V nadcházejícím období chceme naplnit co nejvíce z našeho volebního programu a tím
rozvíjet naše město. Vytvořili jsme také prostor pro vaše názory a připomínky na našich
stránkách www.nezavislipribor.ic.cz a budeme rádi, když nám napíšete.
Přejeme krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2011.
Sdružení nezávislých kandidátů „Příbor je náš domov“

ZÁKLADNÍ UM ĚLECKÁ ŠKOLA P ŘÍBOR
si vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍHO OBORU
který se koná 8. prosince 2010
od 17:00 h v aule Masarykova
gymnázia v P říbo ře.
Vstupné dobrovolné.
Informace pro občany:

Vážení občané města Příbora,
tak jako prakticky všude se i my snažíme soustavně něco vylepšovat a nyní je na řadě zase něco z
počítačového světa. Mnozí již vyzkoušeli naši web kameru, když například chtěli zjistit aktuální situaci na
náměstí podobně, jako se mohou kdykoliv podívat na situaci např. na Lysé hoře, či jinde. Naše web kamera je dosud umístěna na budově úřadu a to představuje nejeden problém. Obzvláště v ranních hodinách
v létě svítí do objektivu kamery slunce a obraz je špatný, to nemluvím o poškozování citlivých měřících
komponentů v kamerovém systému. V nebližším období by se situace měla citelně zlepšit, protože kamera bude umístěna v protilehlém rohu náměstí a tudíž i obraz bude mnohem kvalitnější. Podotýkám,
že služba web kamery je pro naše město poskytována dosud zdarma jako bonus spolupráce s firmou CPS
Kopřivnice, která nám od zřízení internetového připojení na úřadě poskytuje komplexní služby v této
problematice. Tudíž nám nezbývá než se brzy těšit z lepšího obrazu náměstí na webu.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 18. listopadu 2010

Blahopřejeme jubilantům narozeným v prosinci
Korčák Josef
Schrollová Věra
Bureš Alois
Hrubá Ludmila
Nechvileová Marcela
Schönweitzová Marie
Stránská Anna
Tomková Helena
Filípková Jaroslava
Jaroňová Ludmila
Kalincová Ludmila
Krulichová Miloslava
Kučerová Marta
Macáková Irena

Mojestíková Marie
Podolka Adolf
Sattková Alena
Vonderková Marta
Hončová Eva
Kabátová Jitka
Kryšková Marie

  

Mazáčová Anna
Rašková Marie
Ščudlíková Božena
Škrabalová Josefina
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Městská knihovna Příbor
Knižní novinky na měsíc prosinec

Oblíbená autorka detektivek Carol Higgins
Clarková napsala další příběh soukromého
očka Regan Reillyové Prokletá. Její kamarádka
Abigail je zoufalá, od dětství se na ni lepí smůla,
až si připadá prokletá. Teď má zlomenou ruku,
je bez práce a podezřelá z vraždy, a navíc má za
ní do Los Angeles přijet babička. Ta bude chtít
vědět, kam se podělo jejích sto tisíc dolarů.
Sledujme Regan Reilllyovou, jak si poradí s naprosto beznadějnou situací.
Román Hany Andronikové Nebe nemá
dno je autobiograficky laděná próza. Odehrává
se na třech místech zeměkoule: v amazonském
pralese, v nevadské poušti a v Čechách. Pohnuté
události v životě se staly impulsem k nečekané výpravě, během níž se proměňuje příběh
a s ním i vypravěč.
Vlastimil Vondruška napsal „čtvrtý díl trilogie“ Zloději ostatků. Mladý zeman, trubadúr
a příležitostný obchodník s ostatky Martin ze
Stvolna nalézá svou manželku Johanku, kterou
považoval za mrtvou, v klášteře. Dostat ji z kláštera ale není snadné a on záhy pochopí, že vlastní minulosti nikdo neunikne. Stíny mrtvých
ožívají a Martin rychle zjistí, že rod Rožmberků
nezapomíná. Odchází z Českého království
a začíná jeho dobrodružná cesta do Orientu.
Kniha Svatební horečka spisovatelky Katie
Ffordeové nám přiblíží osudy třech mladých
žen, které spolupracují ve svatební agentuře.
Svatební agentka Sarah Stratfordová musí zorganizovat za krátkou dobu dvě velké svatby, a to
dokonce ve stejný den. Naštěstí má po ruce na
pomoc Elsu a Bron, osvědčené a nadmíru šikovné přítelkyně. Jak se velký den přibližuje, všechny tři ženy si postupně uvědomují, že samy
vlastně nemají vůbec čas na to, aby přemýšlely
o lásce. Či snad ano?
V australské kolonii Queensland roku 1874
se odehrává děj románu Petera Watta Ve stínu kletby. Hlavní postavou je nájemný žoldák,
který se do Austrálie vrací pod změněným jménem Michael O´Flynn, protože chce uniknout
falešnému obvinění z vraždy, které ještě nebylo
staženo. Setkání s lidmi z jeho kruhů i z vyšší
společnosti je provázeno spletitými nástrahami
a úklady o jeho život. Ve chvíli, kdy už Michael
propadá zoufalství a nemá sílu dál bojovat, se
objeví nový nadějný smysl života.
Autorská dvojice Douglas Preston
a Lincoln Child stvořili nejtajemnějšího zvláštního agenta FBI Pendergasta. Ten se v thrilleru
Hřbitovní tanec vrací do New Yorku, aby prošetřil zabijácký kult. Dojde k brutální vraždě
význačného reportéra a několik očitých svědků
za útočníka označí souseda z domu. Ten byl ale
před deseti dny pohřben.
Román Magdy Váňové Kukaččí mládě vykresluje osudy hlavních postav Joriky
a Dalibora, jejich starosti a prohry a také to, že
jakékoli sebelépe střežené tajemství se vždy jednou provalí.

Založení tradice, která stojí za to
Masarykovo gymnázium v Příboře je uznáváno jako škola dobře připravující studenty na
studium na vysoké škole. Mezi nejžádanější vysokoškolské obory patří na naší škole bezesporu
obory biologické; např. v tomto roce bude v maturitním ročníku čtyřletého gymnázia maturovat
10 studentů ze 4.A a 16 ze 4.B. Tak vysoký zájem
samozřejmě zavazuje učitele k udržování vysoké
kvality výuky nejen z hlediska samotného učiva,
ale také z hlediska umožnění obecnějšího náhledu
na biologii a vhodného výběru některého z více
než 200 biologických oborů na vysokých školách.
Z tohoto důvodu byla 26. 10. poprvé uskutečněna
exkurze studentů biologických seminářů na Ústav
molekulární biologie a genetiky (ÚMG) České
akademie věd v Praze-Krči. Pro velký úspěch byla
tato exkurze letos 20. října zopakována.

Celý ústav zabírá tři moderní budovy otevřené v letech 2006-2008. Věnoval se nám osobně
ředitel ústavu, prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Nejprve jsme absolvovali hodinovou přednášku,
při které jsme vyslechli informace o ÚMG, imunologii, mol. biologii a české vědě. Vědecký ústav,
jehož je ředitelem, dokázal velmi poutavě popsat
a patřičně vychválit jeho vybavení i úspěchy jednotlivých vědeckých skupin. Letos např. získal
prof. Svoboda z tohoto ústavu prestižní cenu vlády ČR „Česká hlava“. Vybavení ústavu je na nejvyšší v českém prostředí myslitelné úrovni - mohli
jsme si prohlédnout sekvenátor, který dokáže číst
genetickou informaci, elektronový mikroskop,
který je na rozdíl od jiných podobných přístrojů
schopen vykreslovat trojrozměrně, pipetovací roboty atd. První z exkurzí byla vyšperkována také
přednáškou o vnitřní struktuře buňky s doprovo-

dem velmi poutavých fotografií z elektronového
mikroskopu.
Prof. Hořejší patří k odborníkům s nejvyšším
počtem vyšlých článků v zahraničních odborných
časopisech, ale také jde o čtvrtého nejcitovanějšího českého vědce vůbec. O to je cennější, že se
při svém časovém vytížení nerozpakuje věnovat
několik hodin studentům ze severomoravského
gymnázia, kteří se přijedou se zvědavostí sobě
vlastní podívat na ústav, jehož je ředitelem.
Studium genetiky je v současné době perspektivnější než tolik oblíbené studium medicíny
a tato exkurze má praktický význam v tom, že se
zjevně zvyšuje zájem našich studentů o tento moderní, progresivní a perspektivní obor.
Mgr. Pavel Netušil, učitel

Elektronový mikroskop umožňujě největší myslitelné zvětšení, při kterém lze
trojrozměrně sledovat vnitřní struktury buňky v neuvěřitelných detailech.

„Wide field“ fluorescenční mikroskop umožňuje pozorovat po dlouhou dobu
(několik hodin) v širokem zorném poli chování většího počtu živých buněk (jak
se pohybují po podložce, apod.).

Prof. Václav Hořejší patří k celosvětově uznávaným kapacitám v oboru imunologie.
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Dějepisná exkurze

Přestože začal nový školní rok teprve nedávno, žáci sedmého ročníku se již účastnili dějepisné exkurze. Cílem jejich výletu byl Archeopark
v Chotěbuzi – Podoboře, kde absolvovali prohlídku slovanského hradiště.
Akce byla naplánována na 21. září 2010.
Proč jeli sedmáci právě do Chotěbuzi, k česko-polským hranicím?
Učivo dějepisu v sedmém ročníku začíná obdobím raného středověku, do
kterého patří stěhování národů a příchod Slovanů na naše území. Návštěva
Archeoparku výborně propojila školní teorii s životní praxí.
Každá třída měla svého vlastního průvodce, který velmi zajímavě vyprávěl o minulosti hradiště, v němž před řadou století žili naši předkové. Také
poskytl údaje o výstavbě nového Archeoparku a zajímavostech jeho okolí.
Poté si chlapci a děvčata prohlédli obydlí starých Slovanů a přesvědčili se, že
život v polozemnicích nebyl žádné peříčko. S největším úspěchem se setkaly aktivity, ve kterých si žáci vyzkoušeli střelbu z luku do slaměného terče,
vyluštili tajnou zprávu psanou hlaholicí a vymysleli bojový pokřik, kterým
zahnali nepřátele z okolních lesů. Na závěr, rozděleni do skupin, zodpovídali
v testu řadu záludných otázek.

Exkurze do Kozlovic – Obecná škola

Dne 25. 10. 2010 žáci 6. ročníku ZŠ Npor.Loma Příbor navštívili obec
Kozlovice, kde i za velice nepříznivého počasí navštívili areál Na Mlýně. Tam
zhlédli rekonstruovaný mlýn s náhonem, expozici dobových artefaktů ze
statků našich dědečků a kuchyň našich babiček.
Navíc nahlédli do řemeslnických dílen, v nichž viděli mnoho dobových
nástrojů, a prohlédli si i dřevěnou kapličku sv. Floriána.
Poté se přemístili do centra obce, kde má sídlo Obecná škola, která realisticky ztvárňuje prostředí vesnické jednotřídky z přelomu 19. a 20. století.
Je doplněna sbírkou dobových pomůcek, včetně rákosky. Kluci a děvčata nahlédli do kabinetu, bytu učitele, místní šatlavy a v podkroví si prohlédli sbírku sakrálního umění. V pokladně dostali balíček s upomínkovými předměty
a exkurzi jsme zakončili obědem v místním pivovaru.
I přes nepřízeň počasí se dětem exkurze líbila a určitě si z ní odnesly
řadu nových poznatků.
Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor.Loma Příbor
  

Žáci navštívili také nedaleký Rybí dům, ve kterém pozorovali v obřích
akváriích nádherné ryby a různé vodní živočichy, mj. kapry, sumce, rejnoky
nebo želvy.
Akce byla úspěšná i díky velmi příjemnému slunečnému počasí a všichni
si odnesli spoustu nových, zajímavých poznatků.
Mgr.Ivana Bortlová, ZŠ Npor.Loma Příbor
  

  

EXKURZE ŠTRAMBERK
Kluci a holky z šestého ročníku využili krásného počasí a navštívili 22.
září nedaleký Štramberk. Jednalo se o dějepisnou exkurzi a cíl byl jasný - jeskyně Šipka a Muzeum Zdeňka Buriana.

Podzim
Přišel podzim, a proto připravily paní učitelky v říjnu pro děti z 1. - 3.
ročníku ZŠ Npor.Loma Příbor projektový den.
V 1. ročnících se jmenoval „Malíř podzim“. Děti malovaly barevné lístečky, z čísel vytvářely veselé draky, na obrázcích vyhledávaly hlavní znaky
podzimu a v jednoduché pohádce vyznačovaly známá písmenka. Ve 2. A dostal název „Podzim“. Děti vymýšlely věty o podzimu, přednášely básničku,
tvořily slovní úlohy na dané téma a ve skupinách vytvářely z listů podzimní
strom.V 2. B se jmenoval „Barevný podzim“. Děti si na tento den musely připravit básničku o podzimu, vymýšlely pohádkový příběh ze slov s podzimní
tematikou a z listů tvořily podzimní postavičky.Ve 3. ročnících byl tento
den nazván „Přišel podzim“. Děti si doma připravily povídání o podzimu –
básničky, říkanky, symboly podzimu. Všichni pak ve škole tvořili pojmovou
mapu, skládali a dokreslovali draka a luštili křížovku. Všem se projekt podařil
a všichni (děti i paní učitelky) byli spokojeni.
Mgr. Ivana Říčková, Mgr. Jitka Šmídová, ZŠ Npor.Loma Příbor   

Den hrušky

Dne 20. října proběhl ve 2. A ZŠ Npor.Loma Příbor Den hrušky. Děti
přišly bez učebnic, protože všechny úkoly, které měly splnit, pro ně připravila paní „Hruška“.

Nejprve si prohlédli jeskyni a dozvěděli se něco o pravěkých lidech
a archeologických nálezech - nálezu úlomku čelisti neandrtálského dítěte.
Potom zamířili do muzea, kde se dozvěděli: „Zdeněk Burian namaloval více
než 10 000 kreseb... Byl známý po celém světě... Dozvěděli jsme se, jak vlastně pravěcí lidé žili... Zdeněk Burian se narodil v Kopřivnici... Měl rád zvířata
- koně a psy... Zdeněk Burian bydlel jako dítě ve Štramberku... Nejvíc se mi
líbily obrazy pravěkých lidí a zvířat...“ Tak to aspoň šesťáci zapsali po návratu
do školy. Exkurze navázala na učivo dějepisu v září a říjnu, kdy se děti učí
o pravěkých dějinách, a každý si z této cesty něco zajímavého zapamatoval.
Mgr.Simona Macková, ZŠ Npor.Loma Příbor

Drakiáda
Začalo nám další roční období - podzim, ke kterému patří pouštění draků. Ani prvňáčci a druháčci z naší školy nechtěli být o tuto aktivitu ošizeni.
Objednali jsme si krásné počasí, kromě draků jsme si vzali dobrou náladu a drakiáda mohla začít. S rodiči a dětmi jsme se sešli na školním hřišti.
Někteří si pro své draky vymysleli jméno, někteří draka malovali křídou na
beton, ale všichni se snažili, aby drak vzlétl a vydržel na obloze co nejdéle. Všichni žáčci si z tohoto dne odnesli diplom a sladkou odměnu. Setkání
s dětmi a rodiči bylo velmi milé a všichni se již těšíme na další akci.
Mgr. Lucie Černá,Mgr. Ivana Říčková, ZŠ Npor.Loma Příbor

V hodinách českého jazyka vymýšlely druhy vět na slovo hruška, skládaly přeházená slova do správné podoby věty a rozdělovaly věty na slova,
slabiky a hlásky. V matematice malovaly, počítaly a vytvářely slovní úlohy a
procvičovaly si sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. V posledních
dvou vyučovacích hodinách si děti hrušku obkreslily, vepisovaly do ní slovo
hruška a na závěr ji technikou přitlač-povol vystínovaly. Děti si na tento den
přinesly i svačinu, která se vztahovala k tomuto projektu. Projekt se nám vydařil a už se těšíme na nějaký další.
Mgr. Alena Mičkalová, ZŠ Npor.Loma Příbor
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SDH HÁJOV v BESKYDSKÉ LIZE

Družstva mužů i žen z Hájova se již po druhé přihlásila do BESKYDSKÉ LIGY v požárním
útoku. Letos se konal již 6. ročník. Vloni skončili muži celkově na 4. místě a ženy na 6. místě.
Do Beskydské ligy bylo letos přihlášeno 15 družstev mužů a 10 družstev žen. V rámci Beskydské
ligy se letos pořádalo 14 soutěží. Většina těchto
soutěží je netradičních, různé přepojování hadic,
zatáčky atd. Takže záleží nejen na rychlosti, ale
především na sehranosti celého týmu. Hned na
první soutěži v Žabni bylo provlékání béčkových
hadic mezi kolejnicemi, levý proudař musel stříkat na terč z věže a pravý proudař vleže. Mužům
se na soutěži velmi dařilo a tuto soutěž vyhráli.
Ženy se umístily na druhém místě. Vloni jsme se
soutěže nemohli zúčastnit, proto nás vítězství velmi potěšilo. Další kolo ligy se konalo v Bystrém,
kde bylo sání z potoka a startuje zde devět soutěžících v jednom týmu. O týden později v Bašce
opět muži vyhráli a i zde se jednalo o netradiční
soutěž, kde se sestříkávaly čtyři terče. Poté následovala noční soutěž v Palkovicích, kde byl výběh
do sjezdovky. Muži se umístili na druhém místě
a ženy na čtvrtém. Další kola se konala v Karolince
a Nové Vsi, kde byly rovinky. 31.7. se konala netradiční soutěž ve Vyšních Lhotách. Na tuto soutěž asi nezapomeneme, jelikož zde vyhrála naše
družstva mužů i žen a každý soutěžící poprvé
dostal i medaili. I na soutěži v Hukvaldech naše
družstva vyhrála. Poté se konala soutěž Skalický
kopec. Zde béčkaři museli přeskočit přes okno a

proudaři běží do kopce. Ženy se opět umístily na
1. místě a muži byli na druhém. Další kolo se konalo ve Lhotce. Zde se mužům bohužel vůbec nedařilo. Nepodařilo se nám shodit oba terče, proto
se jednalo o neplatný pokus a zisk jen jednoho
bodu do celkového hodnocení. V Brušperku se
pro změnu nedařilo ženám. Letos jsme se rozhodli, že také uspořádáme soutěž. Bylo ohledně toho
hodně zařizování, ale všechno se podařilo podle
našich představ. Na hájovskou soutěž dorazilo
36 družstev, z toho 23 mužských a 13 ženských.
Soutěž se konala pod hasičskou zbrojnicí v areálu
výletiště a jednalo se o běh do zatáčky. Jako první na řadu šly domácí ženy a nasadily laťku hodně vysoko. Muži šli na řadu desátí a útok se také
podařil. Pak už jsme všichni jen sledovali ostatní
družstva, ale nikomu se nepodařilo předvést lepší požární útok, takže zvítězila obě domácí družstva a na třetím místě v mužské kategorii se ještě
umístili muži z Hájova B. O týden později se konala
soutěž ve Pstruží. Posledním kolem Beskydské ligy
byla noční soutěž ve Fryčovicích. V mužské kategorii stále nebylo jisté, kdo bude vítězem. Hájovští
muži předvedli vynikající útok, soutěž vyhráli
a stali se tak vítězi 6. ročníku Beskydské ligy. V ženské kategorii byly vítězky jasné už před poslední
soutěží. Vyhrály ženy z Nové Vsi, ale naše ženy si
zaslouží obdiv, ve Fryčovicích skončily druhé a celkově se umístily na krásném třetím místě.
Na závěr bych chtěl všem soutěžícím, kteří

Právní rubrika

Platnost a účinnost právních předpisů

Vzhledem k tomu, že někdy není úplně
jasné, kdy vzniká platnost a účinnost právního
předpisu, chtěl bych touto formou objasnit uvedené právní pojmy.
Platnost právního předpisu znamená, že
se daný právní předpis stává součástí právního
řádu České republiky. Aby se právní předpis stal
platným, je nezbytné jej zákonem stanoveným
způsobem vyhlásit. Právní předpisy se vyhlašují
v publikačním prostředku např. Sbírka zákonů,
Věstníku apod. Základním předpokladem účinnosti právního předpisu je jeho platnost. Každý
účinný právní předpis je zároveň platný, ale ne
každý platný předpis je zároveň již účinný!
Právní předpisy může obec vydávat na základě § 10 zákona o obcích z.č. 128/2000 Sb.,
v platném znění. Obec může v samostatné
působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky
(OZV) v přenesené působnosti potom nařízení
obce. K vydání OZV je příslušné zastupitelstvo
obce, k vydání nařízení rada obce.
Platnost a účinnost právních předpisů obce
definuje § 12 zákona o obcích. Podmínkou platnosti právního předpisu obce je jeho vyhlášení.
To znamená, že obec vyvěsí na úřední desce

obce po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního
předpisu je první den jeho vyvěšení na úřední
desce. Pokud není stanovena účinnost pozdější,
nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. V naléhavých
případech lze stanovit dřívější účinnost, ale nejdříve dnem vyhlášení.
Obec je povinna neprodleně po dni vyhlášení právního předpisu jej zaslat příslušnému
orgánu u OZV Ministerstvu vnitra ČR a nařízení krajskému úřadu.
Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala, jak je uvedeno v § 12 odst. 4 zákona o
obcích. Evidence obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení příslušným
orgánem, datum nabytí jeho platnosti, datum
nabytí jeho účinnosti, případně datum pozbytí
jeho platnosti, nebo derogací (zrušení) právního předpisu.

tak vzorně reprezentovali SDH Hájov na soutěžích poděkovat a popřát jim do další sezony mnoho štěstí. Více informací o naší činnosti, fotky,
videa a zajímavé odkazy najdete na internetu na
adrese www.sdhhajov.ic.cz
Vojtěch Jalůvka

Den rodiny 20.11. 2010
ve FIT centru

Při příležitosti světového Dne dětí přišlo
asi 50 účastníků – rodičů s dětmi – na odpoledne nazvané Den rodiny. Děti si mohly zasoutěžit, zahrát, vyhrát drobnost v kole štěstí
či si něco koupit na bleším trhu. Program
zpestřil canisterapeut z Přerova, p. Vladimír
Došek, který prakticky s dvěma krásnými fenami ukázal, jak tato terapie pomáhá postiženým na těle nebo na duchu. Během celého
programu měli rodiče možnost poradenství
s výběrem letáků v oblasti prevence patologických jevů a sociální pomoci.
Akci pořádalo sdružení pro rodinu
Academia Via Familia o.s., které má sídlo
v Příboře (www.viafamilia.cz) za podpory
města Příbora.

V zájmu právní jistoty by se měly právní
předpisy vždy zrušovat explicitně (zrušuje se
OZV č. 12/2005), jinak mohou vznikat spory,
zda určitá právní norma je nebo není zrušena.
Příště náležitosti Pracovního řádu obecního úřadu.
JUDr. Radomír Velička, právník MÚ
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Představení kanisterapeuta p. Doška
z Přerova

Podzimní výtvarná dílna – Halloween 2010

Návštěva rodilých mluvčích z Jižní Afriky

Sluníčko se nám brzy schovává do mraků, listí padá ze stromů, po ránu
je sychravo a zima. Jen kolem poledne se můžeme ještě těšit ze slunečních
paprsků. Ano, je zde podzim jako vystřižený z učebnice. Konec října je ve
znamení dýní, podzimních dekorací, spadaného listí. Ve školní družině jsme
jako vloni uspořádali odpolední výtvarnou dílnu pro děti a jejich rodiče.
Cílem této akce je nabídnout rodičům nejen prostor ke tvoření, ale připravit
pro ně a děti zajímavý program. Důležitý je pro všechny prožitek a radost z
provedené práce. Akci jsme si naplánovali na úterní odpoledne, ještě před
podzimními prázdninami. První přípravou bylo navození té správné atmosféry. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli všichni na chodníku malovat křídou nejen dýně, ale i kostlivce, kočky a duchy, zkrátka vše, co k Halloweenu
patří. Práce všech dětí byly velice povedené, proto jsme se rozhodly s kolegyní všechny umělce ohodnotit sladkostí. Kolem čtvrté hodiny se rozběhla
tvořivá dílna. Rodiče s dětmi se pustili do výroby netopýra z plastového obalu od jogurtu, svítilny ze sklenice či papírové kočky. Bylo hezké, jak některé
rodiče práce strhla. V dílně panoval čilý pracovní ruch, při kterém si rodiče
spolu povídali a navzájem si radili. Na závěr, když bylo vše hotovo, si děti s
rodiči vyplnily malou tajenku. Po jejím vyluštění všichni zjistili, kde se pro
děti skrývá sladká odměna. Mnozí mohou namítat, že se inspirujeme zvyky, které nejsou typické pro náš region, či jsou přejaté ze zahraničí. Ale toto
téma nabízí spoustu možností k výtvarným činnostem. A záleží pouze na lidech, zda je přijmou či odsoudí.
Text a foto: Strejčková V., Filipová L.
– vychovatelky ŠD, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Dne 26.10. 2010 nás ve škole navštívili rodilí mluvčí z Jižní Afriky. Byli
pozváni na 1. stupeň do tříd 3. – 5. Každá třída měla vždy 1 vyučovací hodinu.

  

  

STONOŽKOVÝ TÝDEN

Jako každý rok, tak i letos připravili žáci ZŠ Npor.Loma spoustu akcí
v rámci stonožkového týdne, který proběhl od 18. do 26.října 2010.
Žáci během měsíce října malovali vánoční přání,vyráběli zapichovátka
a obrázky pro prodej,přinesli do školy plyšové hračky,které pak žáci 7.B prodávali ve vestibulu školy.
Třída 7.A zase připravila stonožkovou tombolu a při losování výherci
vyhráli čerstvé ryby (kapry,pstruhy). Žáci 8.A s paní učitelkou Vladislavou
Strnadovou zpívali za doprovodu kytary na náměstí a odpoledne pak prodávali připravené obrázky a zapichovátka před příborskými obchody. Třída 8.B
uspořádala turnaj ve streetballu v tělocvičně školy s občerstvením a žáci 9.B
třídy u příležitosti třídních schůzek připravili pro rodiče občerstvení formou
bufetu. Rovněž byli na brigádě v ovocné školce a některé třídy uspořádaly pro
stonožku sbírku.
Na měsíc listopad plánuje třída 9.A turnaj ve florbalu a výtěžek z této
akce půjde rovněž na konto stonožky.
Během stonožkového týdne jsme získali 13.225 Kč, které jsme zaslali na
konto stonožky – hnutí Na vlastních nohou.

I když se žáci teprve začínají seznamovat s anglickým jazykem (zejména
ve 3. třídě, kde probíhá teprve tzv. Oral course), návštěva splnila svůj účel
a sice – bližší seznámení a kontakt s cizinci. Děti měly možnost slyšet angličtinu v reálných rozhovorech. Po celou dobu byl k dispozici překladatel, který
dětem srozumitelně tlumočil angličtinu do češtiny. Celý program byl veden
tak, aby byl pro děti srozumitelný a zajímavý. Děti se seznámily s kontinentem, kde se hosté narodili. Byla to Jižní Afrika.
Tento kontinent je velmi zajímavý svým množstvím exotických zvířat
a toho taky využili naši hosté. Rozdělili děti na 2 skupinky a ty mezi sebou
soutěžily. Dostávaly zajímavé otázky, na které se snažily odpovídat. Např. zda
vědí, kolik váží slon … Zda si myslí, že nosorožec je těžší než auto Škoda
apod. Byly to otázky, při kterých se děti zabavily a zároveň se dověděly
spoustu zajímavostí. Hosté měli celou vyučovací hodinu srozumitelně připravenou pro dané věkové skupiny dětí. Bylo vidět, že mají praxi se školními
dětmi a znají zákonitosti vývoje daných věkových skupin. (Jsou sami učitelé
a nebo psychologové).
Pro nás vyučující bylo zajímavé pozorovat děti, jak nemají žádné zábrany
v komunikaci, i když mají zatím malé znalosti z anglického jazyka. A to si
myslím, je hlavní úkol nás učitelů – naučit děti používat přirozeně cizí jazyk.
Za učitele 1. stupně zapsala Mgr. Marcela Holubová

  

  

Veselý den strašidel

V rámci výuky anglického jazyka a poznávání reálií anglicky mluvících zemích jsme si v úterý 26.10.2010 připomněli staré keltské časy a svátek Samhain, který byl loučením se starým rokem a oslavou roku nadcházejícího. Dnes je v anglicky mluvicích zemích tento den známý pod názvem
Halloween. Pozůstatky Samhainu můžeme nalézt i u nás v podobě Svátku
všech svatých
Třídy i chodby školy vyzdobené oranžovými dýněmi a strašidýlky byly vizitkou práce dětí prvního i druhého stupně.
Čarodějnice, duchové, upíři a různé jiné záhrobní bytosti ovládly v tento
den naši školu. Učitelé převlečení za pohádkové bytosti uspořádali pro všechna tato strašidla v tělocvičně krátký zábavný program spojený s tancem a soutěžemi. Sladkou tečkou bylo vyhlášení a ocenění nejlepších masek.
Po dvou hodinách strašidelného rejdění v tělocvičně se děti vrátily do tříd

   a ještě v kostýmech pokračovaly ve výuce. Všem učitelům, kteří pomáhali při
organizaci tohoto dne, byly odměnou spokojené a rozesmáté tváře dětí.
Mgr. Jitka Lednická, Š Npor Loma Příbor

Všem, kteří se na této akci podíleli, patří poděkování a rovněž i všem, kteří na stonožku přispěli finanční částkou.
Mgr. Ján Drtil, ZŠ Npor. Loma Příbo
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90 let kopané v Příboře

Po osvobození byla znovu obnovena činnost fotbalového oddílu SK Příbor zásluhou
obětavých předválečných funkcionářů L. Kouby,
V. Panáče, Jar. Andrýska, Jos. Kalince, Vl.
Bilského, Jana Strakoše, J. Pospíšila, Jana Svobody,
Frant. Buska, Ignáce Gillara a dalších. Většinou
z vlastních prostředků vybavili mužstvo potřebnou sportovní výstrojí. Klub byl zařazen opět do
I. B tř., kde hrál před válkou. První mužstvo mělo
k dispozici tyto hráče: Boh. Jeřábek, Karel Raška,
Ota Schönwälder, Jar. Krompolc, Ant. Kunz,
Jar. Zapletal, bratři Rečkovi, L. Loukotka, Miloš
Bajer, Evžen Polášek, Ruda Tic, Richard Hutyra,
Oldřich Horák, Ant. Šimíček, Jar. Navrátil, L.
Uherek, St. Sklenovský. Válečná léta se však
projevila na výkonnosti mužstva. Zatímco se
v protektorátě hrály mistrovské soutěže, příborští
fotbalisté hráli jen příležitostně v okolních nebo
i vzdálenějších místech, jak bylo řečeno výše.
A tak se ukázalo, že hráči mají málo zkušeností
a nestačí na své soupeře po technické stránce. Po
skončení sezony 1945 – 46 sestoupili do II. tř. Až
v roce 1949 si jako Sokol Transporta opět vybojovali postup do I.B tř. Proč ten nový název? To
se musíme vrátit o rok zpět.

Pokusy o sjednocení tělocvičných a sportovních organizací byly činěny již v r. 1946, ale
ke sloučení nedošlo. Až po únorovém puči se
sjednocení uskutečnilo nařízením. 31.3.1948 byla
TJ Sokol nucena svolat do Katolického domu zástupce tělovýchovných a sportovních organizací.
Tam delegáti vyslechli slavnostní vysílání rozhlasu, v němž zástupci vlády, armády a ústředí tělovýchovných organizací mluvili o prospěšnosti
a o „světlých zítřcích“ naší tělovýchovy a sportu.
Pak o tomtéž mluvil předseda akčního výboru
MUDr. B. Dvořák. Ant. Černý přečetl společný
manifest vydaný Moravskoslezskou župou sokolskou, XIII. krajem DTJ a Orelskou župou lašskou a valašskou. Následovaly projevy zástupců
místního Sokola (Čestmír Hrnčárek), DTJ (Karel
Bittner), Orla (Viktor Černoch) a SK Příbor (Jan
Strakoš). Všichni projevili „radost“ nad sjednocením tělovýchovy a slíbili spolupráci, aby nová
jednotná organizace přinesla naší mládeži a naší
vlasti nejlepší výsledky a aby tělovýchovu vedla
k největším cílům. Tím se TJ Sokol ujala vedení
všech tělovýchovných, sportovních a turistických
organizací i s závodní tělovýchovou ROH.
Sloučení tělovýchovy pod sokolským praporem se v Příboře projevilo takto: do konce
května se do nové jednoty přihlásilo z TJ Orel
9 členů, z DTJ 19 členů, z SK Příbor 54 členů
a z SK Klokočov 39 členů. Zástupci těchto složek byli přibráni do nového výboru TJ Sokol. Po
skončení XI. všesokolského sletu došlo k „očistě“
mezi členy TJ Sokol. Komise pro otázky tělovýchovy při „akčním výboru Národní fronty“ podala začátkem října 1948 místní tělovýchovné
jednotě návrh na vyloučení osmi členů, vyškrtnutí jedné členky, udělení důtky pěti členům
a zbavení funkce jedné členky. Jako důvod uvedl
akční výbor nepříznivý postoj vůči lidově demokratickému zřízení, sabotáž dvouletého plánu
a neodvádění kontingentu. Návrhy byly projed-

návány na mimořádné schůzi výboru 22. října.
Při tajném hlasování o každém jednotlivém členu
vyslovil se výbor většinou hlasů proti návrhu komise pro otázky tělovýchovy při AV NF.

V r. 1949 se přišlo na to, že je nutno pečovat vyšší měrou o zdraví pracujících a že při každém závodě by měla být tělovýchovná jednota.
30.1.1949 byla tedy založena TJ Sokol Transporta
Příbor, která se věnovala hlavně kopané a do níž
vstoupili všichni hráči bývalého SK Příbor a SK
Klokočov. V tělocvičně Sokola bylo tehdy spíš
prázdno, takže veškerou tělovýchovu v Příboře
reprezentoval oddíl kopané TJ Transporta.
Na hovorech s občany v květnu 1950 se
ozvaly připomínky, proč máme v Příboře dvě
TJ. Proto se 11.února 1951 konala velká schůze
obou jednot, na které se opět slučovalo. Spojila
se TJ Sokol se závodní tělovýchovnou jednotou
TJ Transporta. Protože ale závod Transporta od
roku 1951 patřil již kopřivnické Tatře, nesla nová
jednota od února 1951 nový název TJ Sokol Tatra
Příbor.. Netrvalo však dlouho a zase se reorganizovalo. Podle sovětského vzoru (jinak to nešlo)
se i u nás vytvořily sportovní svazy, tzv. dobrovolné sportovní organizace – DSO: Spartak
(strojírenství), Slavie (školství) ,Baník (hornictví
a hutnictví). Tatran (dřevařské podniky), Slovan
(chemický průmysl), Jiskra (textilní průmysl),
Dynamo (elektrozávody), Slavoj (potravinářství),
Lokomotiva (železničáři). Vesnickým TJ zůstal
název Sokol. A tak příborská tělovýchovná jednota dostala nový název – TJ Spartak Příbor. V
Příboře však byl i textilní závod – pletárny – tehdy MOP. Jaký by to byl závod, kdyby neměl tělovýchovnou jednotu? Tak vznikla v roce 1954
TJ Jiskra Příbor. Neměla dlouhého trvání a mám
takový dojem, že ani nevyvíjela žádnou činnost.
V roce 1955 v zájmu zkvalitnění sportovní a tělovýchovné činnosti došlo ke sloučení obou jednot.
To by snad o poměrech v té době stačilo a vrátíme se do roku 1949.
V roce 1949 tedy fotbalisté postoupili do I.B
tř. V mužstvu vidíme další hráče: St. Ščudlík, L.
Lankočí, Švajlenin, Bedř. Pustějovský, Ludva
Richter, R. Liberda, Lamač, Jar. Gillar, Pepoš
Dlouhý. A není možné nevzpomenout ředitele ing. Balcara, který se fotbalu cele věnoval ne
jako hráč, ale hlavní postava fotbalového dění
v Příboře. On byl iniciátorem toho, že se příborské hřiště změnilo v krásný stadion se zděnou krytou tribunou, čtyřproudovou běžeckou
dráhou, vržištěm a doskočištěm. Mužstvo bylo
posíleno hráči z Klokočova, protože teď tu bylo
jen jedno mužstvo. Další posilou byl Dušan
Lyčka z Kopřivnice. V roce 1950 slavila TJ Sokol
Transporta 30. výročí založení fotbalového klubu v Příboře. Na oslavu pozvalo vedení klubu
výběr Ostravska, jemuž naši hráči podlehli 0:3.
František Kutáč hrál v tomto utkání svůj 800.
zápas. V příštím roce se opět reorganizovalo.
Náš oddíl kopané byl zařazen do nově vzniklého
okresního přeboru. V roce 1954 byl dokončen
stadion. V polovině padesátých let se mužstvu
dařilo pod vedením trenéra Miloslava Kaupy.
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pokračování

Roku 1955 vybojovalo mužstvo titul přeborníka
okresu a postoupilo do vyšší třídy. A objevují se
nová jména: Zd. Vodička, Boďa Olšaník, Franta
Monsport, Mik. Kokles, Bedř. Janča, St. Mašek,
Jára Gillar, Milan Kresta, Jos. Kresta.
Úspěšný byl rok 1957. Mužstvo postoupilo
až do čtvrtfinále poháru deníku Nová svoboda a
utkalo se s kompletním ligovým celkem Baníku
Ostrava. Na další postup si hráči přirozeně nemohli troufat. Rozdíl několika tříd byl příliš patrný, a tak prohra 0:9 ani tolik nebolela. Po slabších třech letech se mužstvo opět dostalo do I.B
tř., ale udrželo se tu jen jednu sezonu. Znovu do
I.B tř. postoupilo v r. 1959. Trenérem mužstva
byl Old. Horák, předsedou oddílu Karel Raška.
Ve výboru oddílu byli v. Panáč, Lad. Kučera, B.
Olšaník, Fr. Monsport a v 1. mužstvu hráli: Karel
Jurásek, Láďa Tabašek, Láďa Puhr, J. Machetanz,
Fr. Busek. Koncem padesátých let přestoupil
Milan Kresta do prvoligového Trenčína.
Vidím, že je velmi těžké psát o každém
roce zvlášť a uvádět jména hráčů. Jsou to desítky jmen. Musím se tedy omezit na významnější
události a sportovní úspěchy i neúspěchy příborského fotbalu..
Na počátku 60. let byl předsedou oddílu
Karel Raška. Trenérem Frant. Monsport. V té
době na našem hřišti hrála i vojenská jedenáctka TJ Dukla Příbor. Brzy však tento oddíl zanechal kopané a zaměřil se na motorismus. V roce
1962 měla TJ Spartak 830 členů v sedmi oddílech. Velký úspěch slavilo mužstvo v Čs. poháru.
Zvítězilo v okresním kole a v dalších zápasech
vyřadilo TJ Nový Jičín 6:1, Tatru Kopřivnici 4:2,
Slezan Frýdek-Místek 2:1. Bylo vyřazeno až v 9.
kole B-mužstvem Baníku Ostrava. Trenérem
mužstva byl Old. Horák. Bylo utvořeno i druhé mužstvo. Úspěšní byli dorostenci, kteří se
na konci podzimní části „usadili“ na 1. místě.
Pokračovali tak i v jarní části 1963-64 a postoupili do krajského přeboru. Nejen dorostenci, ale i
1. mužstvo zvítězilo ve skupině C I.A tř. po 28 letech. Trenérem mužstva byl Fr. Monsport. A zase
musím uvést pár jmen: Frant. a Ant. Buskovi, K.
Měkiš, J. Hrnčíř. Úspěchem bylo vítězství nad
B-mužstvem Baníku Ostrava (v přátelském zápase) 2:1, nerozhodná hra 1:1 s juniory Dukly
Praha a vítězství v mistrovském zápase s Tatrou
Kopřivnice 2:0.
V roce 1965 převzal vedení oddílu kopané Oldřich Horák. Oddíl měl družstvo žáků, 2
družstva dorostenců a 2 družstva dospělých.
1. mužstvo hostilo na svém hřišti ISG z NDR a
Cukrownik Chybie z Polska. Po úspěšných dvou
letech v I. A tř. mužstvo v dalším roce sestoupilo. II. mužstvo bylo nutno odhlásit ze soutěže
pro nedostatek hráčů. Předsedou oddílu byl W.
Eichner st. Úspěšní byli jen dorostenci, které
vedl L. Lankočí a Lub. Jurečka. Trenérem byl Fr.
Monsport. Nejenže to byl neúspěšný rok pro kopanou, ale stadion postihla velká povodeň a způsobila velké škody.
pokračování příště. Lubomír Loukotka,
pokračování příště

Myslíte i na bezpečnost?

Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků
a silvestrovských oslav. V tomto období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako například
adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať
už jsou koupené v kamenných obchodech nebo na
stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v každém případě bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Dbát na to, aby
svíčky byly v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní
ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího
dohoření nedošlo k jejich vzplanutí.
Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla
být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od
záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na
televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na
způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat,
slouží pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od
hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na
svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být
samozřejmostí.
Na zvýšenou pozornost bychom měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období

Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných „vánočních úkolů“. Abychom si při tom všem vánočním domácím
shonu byli jisti, že budeme včas vědět o vznikajícím
požáru a mohli jej ihned v počátcích zlikvidovat, je
velice vhodné nainstalovat si hlásiče požáru, které
nás svým zvukovým signálem upozorní na hrozící
nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.

Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu
nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo
smrti patří manipulace s neodborně podomácku
vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době máme
možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i
při jejím nákupu bychom měli být obezřetní a dbát
na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce
v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti.
Pyrotechnika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti:
Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám
mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat.
Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle,
bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze
volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.

Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18

Den stromů v našem městě

20. říjen je v kalendáři připomínán jako Den stromů. Ve spolupráci s odborem lesního hospodářství a s odborem životního prostředí našeho města jsme
se společně rozhodli položit základ pro novou městskou tradiční aktivitu, a sice
ekologicko-kulturně-společenského charakteru.
Roční období jara a podzimu jsou tradičně spjata s výsadbou a obnovou
veřejné zeleně i lesních porostů v našem městě a v blízkém okolí. Všichni jsme
si objektivně vědomi skutečnosti, jak vlivem rozšiřování městské aglomerace a
výstavby silničních komunikací kolem našeho města rychle ubývá přirozených
zelených nebo zalesněných ploch. Možná že právě nyní nastal čas, něco pro to
udělat.
Oslovili jsme ředitelství příborských základních škol (ZŠ Jičínská, ZŠ Npor.
Loma), zdali by nám vyšli vstříc a s pomocí žáků vyšších ročníků pomohli spolupracovat při výsadbě porostu jehličnatých stromů v lese Frývaldu.
Touto aktivitou bychom chtěli posilovat ekologické podvědomí naší mládeže formou výuky i vzdělávání, formou aktivní pomoci při výsadbě a současně
i zlepšovat vztah školní mládeže k přírodě, k lesu a k životnímu prostředí vůbec.
Pochopení i pomocnou ruku jsme nalezli i u Technických služeb města
Příbora, které nám organizačně i materiálně byly velmi nápomocny.
Výsadba jehličnatého porostu (cca 1000 ks mladých stromků) byla uskutečněna v první polovině měsíce listopadu.
Zúčastnili se jí žáci 8. - 9.ročníků ZŠ Npor. Loma a žáci 7. - 9.ročníků ZŠ
Jičínská, celkem asi 80 dětí. I když se vše nepodařilo zasadit podle plánu díky
proměnlivému a nestálému počasí, velice si vážíme zájmu i pomoci mládeže
našich škol.
Už nyní plánujeme na jaro 2011 v rámci Dne země výsadbu remízků listnatého i jehličnatého porostu v okolí našeho města na předem určených lokalitách.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na realizaci této ekologické aktivity.
Děkujeme ředitelstvím ZŠ Npor. Loma a ZŠ Jičínská (Mgr. A. Urbanové a
Mgr. T. Dudkové), všem zúčastněným žákům obou škol a jejich učitelům, lesnímu hospodáři p Petru Fialovi, Ing. J. Kiszovi a Technickým službám města
Příbora.
Doufáme, že tyto aktivity neupadnou v zapomnění a těšíme se na jaro 2011.
MUDr. Mořic Jurečka, zastupitel města, spolukoordinátor akce

let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není
povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven,
domovů důchodců atd.
Při nákupu pyrotechnických výrobků III.
třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský
úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé
druhy raket.

Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí
přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení
a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž
schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu
a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití
různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na
ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
Každoročně dochází v období Vánoc a
Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, kdy se zraní nebo dokonce zemřou desítky
lidí a materiální škody dosahují stamilionů korun.
Chcete být další obětí vy nebo se nad požární bezpečností u vás doma trochu zamyslíte?
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS
MSK územní odbor Nový Jičín

POVOLEBNÍ PŘEKVAPENÍ A ŠOKY
Dne 11. 11. 2010 proběhlo první povolební zasedání Zastupitelstva města
Příbora. Při příchodu do sálu jsem měla dobrý pocit, že zde vidím mnoho známých
lidí, z nichž si mnoha vážím za obětavou práci pro občany města. Též mě potěšilo
několik nových mladých tváří, u kterých by se dal předpokládat smysl pro demokracii
i spravedlnost. Na toto zastupitelstvo jsem přišla s pěkným pocitem, že jsem mezi
lidmi, kteří si váží všech voličů - Příboráků - kteří nám dali hlasy a že budeme společně pracovat pro naše město, pro naše spoluobčany. Přišla jsem s přesvědčením,
že komunální politika nemá být jen o stranách, ale hlavně o lidech, což nám voliči
preferenčními hlasy dali velmi najevo v demokratických volbách. Další události mi už
příliš demokratické nepřipadaly.
Velkým překvapením pro mne bylo, že pan Ing. Bohuslav Majer (bývalý místostarosta), který jednoznačně dostal od voličů největší počet preferenčních hlasů, byl
„demokraticky vyšachován“ z možností stát se starostou nebo místostarostou, zatím,
co pan Martin Monsport, který v pořadí hlasů od voličů byl až na 21. místě, se místostarostou stal.
Dalším, doslova šokem, byla pro mne volba členů Rady města Příbora Dle výsledků voleb získala do zastupitelstva ODS - 22,87% - 5 míst, ČSSD - 20,64% - 5 míst,
SNK - 18,32% - 4 místa, KSČM - 16,11% - 4 místa, KDU-ČSL - 12,77% - 3 místa,
TOP 09 - 8,78% - 2 místa. Zastupitel Ing. B. Majer navrhl pro volbu členů rady velmi
spravedlivý, demokratický, „klíč“, který odpovídal vůli voličů. Navrhl, aby byly zastoupeny všechny strany, dle počtu získaných hlasů od voličů: 2 členy z ODS, 2 členy z
ČSSD, 1 člen SNK, 1 člen KSČM, 1 člen KDU-ČSL. Tento „klíč“ však o jeden hlas
nebyl schválen. Nemile mne překvapilo jednání starosty, Ing. Milana Strakoše, který
by měl být starostou všech voličů, všech Příboráků. Navrhl „klíč“, dle mého názoru,
velmi nedemokratický, v rozporu s vůlí voličů: ODS 2 členy, ČSSD 0 členů, SNK 3
členy (tedy 75% jejich zastupitelů se stalo členy rady), KSČM 0 členů, KDU-ČSL 1
člen, TOP 09 1 člen. Tento „klíč“ o jeden hlas prošel a dle něho tedy byla rada města
zvolena. Nepochopila jsem, jak mohla většina zastupitelů tak brzy zapomenout na
výsledky voleb, tedy na vůli voličů. Za největší paradox považuji, že pan Ing. B. Majer,
který získal od voličů nejvíce hlasů, tudíž má jejich největší důvěru, nemá možnost
ani pracovat v radě města.
Přes první povolební šoky, které jsem zažila, přes mnohá rozhodnutí, s kterými
nesouhlasím, budu podporovat každý dobrý, spravedlivý návrh, který bude v souladu
s mým přesvědčením a hlavně s mým svědomím, bez ohledu na to, která strana nebo
zastupitel návrh podá. Vám, voliči, děkuji za důvěru, kterou jste mi projevili svými hlasy.
Vlasta Trojčínská - vždy bez politické příslušnosti
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Zmizelý SKLÍPEK dům č. 118 v Příboře

Od pivovaru ke kulturnímu centru
(1555 – 1912)

Dům číslo 118 stojí v uličce Zámečnické
v Příboře už od roku 1555! Je to dům – i nyní známý
jako SKLÍPEK. Dnes tady jsou kanceláře, ale kdysi to
bývalo jinak!!
Od r. 1555 stál na místě Sklípku dřevěný pivovar.
Koncem 18. století už tak zchátral, že se právovareční měšťané rozhodli postavit pivovar nový! Vyšlo je
to levněji než oprava starého. Nový pivovar si měšťané postavili naproti přes ulici, dostal číslo 214.
Přesto dům č. 118 nezanikl. Kdosi přišel na nápad postavit na místě dřevěného pivovaru hostinec.
Peníze na stavbu půjčil Jan Nepomuk Guthan, který
v letech 1787 a pak 1798 až 1808 v Příboře starostoval.
Prvním nájemcem tehdy nízké budovy - nového
měšťanského šenku - byl David Lichnovský.
O století později - v r. 1881 bylo přistavěno
první poschodí s jevištěm a tanečním sálem. Ihned
se v něm pořádaly bály, hrála se divadla, organizovaly přednášky i hudební produkce. Sklípek se stal
kulturním centrem města. V té době vedl hostinec
František Konečný, zároveň byl pachtýř v pivovaru.
Jenže s Fr. Konečným byly – řekněme „potíže“. Existuje dokument, který 25. 11. 1903 doručili Okresnímu hejtmanství v Novém Jičíně pánové
Ferdinand Pokorný, František Peřina, F. Hüttler a
Václav Jandl. Píše se v něm:

„…dle starodávných práv již před 300
lety nabytých přísluší a vykonává právovarečné měšťanstvo v Příboře právo nálevu piva
a vína in corpore. Při domě čp. 118 v Příboře
bylo vykonávání hostinské živnosti uděleno p. Františku Konečnému vedle oprávnění ze dne 5. 2. 1884, 5. 5. 1897 a 16. 5. 1897.
Jelikož p. Konečný od Nového roku 1904 pachtýřem pivovaru č. 214 v Příboře již nebude, anť se
do Krakova odstěhovati hodlá, žádáme uctivě
c. k. okresní hejtmanství, račiž právovarečnému
měšťanstvu v Příboře in corpore, totiž majitelům
domů č. p. 1-16, 18-24, 26-35, 38-47 a domu č.
48 v Příboře uděliti ku vykonávání při pivovaru
č. 214 v Příboře, resp. domě čp. 118 mimo nálevu
piva a vína další následující práva hostinská dle
čl. 16 živnost. řádu: podávání pokrmů, výčep lihovin, podávání kávy, čaje, čokolády a jiných teplých
nápojů, držení dovolených her…“
Jednoduše řečeno - o provozování zavedeného hostince byl velký zájem! Jenže Fr. Konečný odmítl koncesi odevzdat. A tak začalo „dopisování“.
Příborské právovarečné měšťanstvo podávalo prostřednictvím notáře dr. Emila Kudielky „….rekurzy,
dovolání, odvolání…“.

Hostinec bez koncese

Řešení nepřicházelo a co myslíte? Co se dělo
v době, kdy nebyla situace ve Sklípku zcela jasná?
V podstatě vůbec nic….hostinec „fungoval“ dál.
I když s pokutami. Existuje oznámení o „udělení

pokuty p. Karlu Tůmovi č. 118 pro neoprávněné
provozování živnosti hostinské, v částce 20 K a
tato částka se má odvésti zdejšímu chudinskému
fondu.“
Až téměř po roce příborští měšťané dosáhli svého! Koncesní oprávnění bylo Fr. Konečnému 24. 8.
1904 úředně odňato. Mohla být tedy udělena koncese nová, ovšem nebyla!! Přesto hostinec zavřen nebyl. 28. 11. 1904 se nájemcem hostinské živnosti stal
Jan Lacina. Úředníci provedli revizi budovy a pravděpodobně tehdy nařídili stavební úpravy. Zřejmě
tím podmínili vydání koncese.
Z plánů z tohoto období vyplývá, že v suterénu
byly malé komory – jedna “topná“, velké lednice pro
chlazení piva (lednice - to znamenalo obrovské místnosti!), sklepy a sladovny.
V přízemí musela být kuchyně, dva pokoje
(k čemu sloužily, nevíme), dvě hostinské místnosti,
sýpka, hvozdnice a hlavně šenk!!
Z přízemí to hosté měli blizoučko na zahrádku
a do kuželny. Kuželna stála mezi domem č. 118 a

současnou pekárnou. Prý se tam vešla. Hostinec bez
kuželny totiž nebyl hostincem.
V 1. patře se šlo ze schodiště doleva do chodby
a z ní - jednak do šatny – poměrně prostorné, a dál
do sálu s jevištěm (viz. rok 1881).
Stavební úpravy z počátku 20. století se týkaly
rekonstrukce stávajícího stropu a vazby a přístavby
záchodů. Úpravy navrhl 27. ledna 1905 pro „..pány
Josefa Klimíčka a Frant. Horyla Bedřich Karlseder
městský stavitel v Příboře“ stojí psáno na plánech.
Za velmi důležité lze považovat přistavění záchodků, větších pro muže a výrazně menších pro ženy.
S muži se prostě v hostinci počítalo.
Od 1. 1. 1906 vedl hostinec Josef Simper
z Prchalova. Pořád bez koncese…. A pořád se nic
nedělo.
Až přišel rok 1909. Tehdy Okresního hejtmanství v Novém Jičíně koncesi pro provozování živnosti
hostinské a výčepnické právovarečnému měšťanstvu
v Příboře na domě čp. 118 výměrem č. 11250 udělilo.
A stále to byl PIVOVARNÍ HOSTINEC.

Bučková z Bosonoh u Brna, poté Jakub Buček.
Z dalších archivních materiálů vyplývá, že majiteli Příborského pivovaru se „…na základě kupní
smlouvy ze dne 30. 4. 1915 a usnesení Krajského
soudu v Novém Jičíně se stala obchodní společnost- firma Klimíček a Horil“, na stavebních plánech psáno s – y, ve spise s – i.
Došlo i ke změně koncese k provozování živnosti. Byla udělena nově 17. 4. 1918. Tento rok je
důležitý proto, že pro přiznání koncese musely být
už opravdu splněny přikázané opravy, mj. přestavby
záchodů. Hovoří se o přestavbách – předpokládáme
tedy, že přístavba byla už hotová.
Ve spise se dál píše: „…že v domě čp. 214 se
pivo vaří a majitelé této reality jsou oprávněni
pivo jimi vyrobené v místnosti výrobní aneb jiné
k ní patřící místnosti čepovati.“ Touto jinou výrobní místností se mínil dům čp. 118 – Sklípek. V podstatě to znamenalo, že v domě čp. 214 (pivovar) se
pivo vyrábělo a „vystavovalo“ a v č. 118 (Sklípek)
se čepovalo.
Vyprávět by se dalo i o pivovarní zahradě - byla
přímo u pivovaru – prý nádherná, veliká, s místy
k posezení, hrávalo se v ní i divadlo a scházeli se tady
členové různých spolků.
K větším stavebním úpravám Sklípku došlo
v roce 1920-1922. Přestavovaly se záchody, opravovaly stropy a zavedlo se osvětlení elektrickým světlem.
V roce 1927 se stal nájemcem Štěpán Vinkler
z Brušperka. Na ty, kteří si ho pamatují dodnes, působil velmi přísně, možná až nepřístupně.
V roce 1933 nastoupil do Sklípku jako nájemce František Čapka. V té době vlastnil „hostinec ve
Skotnici s řádnou koncesí“. A řádně vedl i Sklípek.
Josefu Klimíčkovi platil měsíčně nájem za prostory
250 korun a dalších 333,30 korun „za používání
hostinského inventáře“. Pro srovnání – peprmintová kořalka stála 2 koruny.
Od 1. 12. 1936 s ním v hostinci pracoval syn
Bohumil. Otec byl „vrchním sklepníkem“, syn „vrchním číšníkem“ – píše se v dobových dokladech.

Sklípek

Poprvé se název hostinec „Na Sklípku“ objevuje v dokumentech z roku 1913. Tento název uvádí Josef Klimíček - předseda právovarečného měšťanstva v souvislosti s ohlášením změny nájemce. Po
Josefu Simprovi přišel Antonín Svoboda z Přerova
a ještě týž rok se nájemcem stává Lambert
Handschuh z Příbora. (pro pamětníky – do rodiny patřil Metoděj - zemřel v koncentračním táboře
a Jiří – stal se učitelem a také odborníkem v oboru
chovatelství!).
Měšťanský pivovar musel mít v pivovarské
restauraci svého zástupce – v r. 1913 jím byl Jan
Edelmann z Dolan u Olomouce.
Zástupci i nájemci se měnili. Např. v roce
1914 se nájemcem stal Robert Černil z Pavlovic
u Olomouce, sklepnicí byla v roce 1915 Marie
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Bohumil, který se původně vyučil stolařem, tak
získal u svého otce výuční list v oboru hostinství
a výčepnictví. V hostinci s ním pracovala i jeho žena
Marie. A jak to bývá – brávali s sebou do práce i svého malého syna Bohumila, narodil se v roce 1935.

Ten se jako malinký rád proháněl po širokých chodbách Sklípku na koloběžce. Jednou to odnesl zlomenou nožkou!
František Čapka ze Sklípku odešel 30. 9. 1938. O
rok později „ze svých služeb propustil“ i syna, který
byl nasazen na práce v příborské továrně Piechaczek.
K hostinské profesi se už nikdy nevrátil.
Od 1. 10. 1938 se nájemcem znovu stal Štěpán
Vinkler, tehdy bytem Val. Meziříčí.
Za 1. republiky prý Sklípek trochu na svém významu ztratil. Od roku 1911 v Příboře totiž fungoval
Katolický dům a od roku 1919 sokolovna.
Jaká situace a co bylo se Sklípkem za 2. světové války, přesně nevíme. Možná jste někde něco zaslechli vy. Ozvěte se nám!!!

Od znárodnění ke kancelářím, konec hostince
Hned po válce se prý ve Sklípku začali scházet
sociální demokraté. Pivo tady putovalo opět ze sousedního pivovaru. V něm se v letech 1945 - 1948 vyrábělo týdně 140 hl piva, tj. cca 7000-7500 hl za rok.
Výroba zaměstnávala šest až osm lidí. A opět se začaly pořádat bály – třeba i papučové, novomanželé
tady slavili svatební hostiny, po chodbách se proháněly děti. Chlapi v šenku hrávali karty. Prý tu bývalo
dost veselo. Ale ne dlouho. Majitelé o hostinec 1. 10.
1948 přišli.
V seznamu provozoven pohostinských zařízení z roku 1954 je „… restaurace ´“Na Sklípku“, ul.
Zámečnická 118“ vedena jako restaurace IV. cenové
kategorie s otevírací dobou od 9 - 24 hod., se zavíracím dnem pondělí a vedoucí Boženou Panáčovou.
Ve skutečnosti Božena Panáčová vedla hostinec se
svým mužem Vilémem. Ten byl jakousi hybnou silou
podniku. Ovšem vzhledem k tomu, že mu scházela část levé ruky, byl na invalidním důchodě a jako
vedoucí nemohl být veden. Sklípek tehdy patřil n. p.
Restaurace a jídelny Frýdlant n. O.
Na konci 50. let Vojenská stavební správa

Mošnov zažádala Krajský národní výbor v Ostravě
o demolici pivovaru (domu č. 214) i domu čp. 118.
Odůvodněno to bylo výměrem Ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků
čj. 37993/58-Ol. ze dne 25. 4. 1959. Jím bylo definitivně potvrzeno znárodnění příborského pivovaru
Klimíček a spol. Bývalý hostinec měl být „…asanován při výstavbě sídliště“.
24. 7. 1959 byla nemovitost předána do správy
Městskému národnímu výboru v Příboře. Pivovar
byl zbourán, Sklípek zůstal stát. V závěru r. 1963 ho
MNV předal státnímu statku. Tehdy se začalo přestavovat a budova dostala novou podobu. Zmizely
šesti a 10dílná okna, zmizely „obloučky“….
Později tady měl kanceláře Společný zemědělský
podnik pro chov drůbeže a prasat a jídelnu Školní
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zemědělský podnik Vysoké školy veterinární z Brna.
V roce 1991 město budovu koupilo. Do Sklípku
se nastěhovala Domovní správa Příbor.
V letech 1992-95 tu fungovala městská jídelna Do jídelny chodilo dost lidí, šlo o jakési závodní
stravování. Například se v ní stravovali pracovníci národního výboru a prodavači z obchodů na
náměstí.
Čtyři roky (1993-97) tady bylo státní notářství a v letech 1996-99 kancelář Richterovy tiskárny
z Frýdku-Místku.
Na počátku 21. století se ve městě přemýšlelo o
tom, jak Sklípek co nejlépe využít a hlavně, co s místnosti v přízemí budovy. Na chvíli svitla myšlenka
a hodně se o ní mluvilo při tvorbě strategického plánu města, vybudovat v objektu zázemí pro Muzeum
Rodný dům S. Freuda – které stojí v bezprostřední
blízkosti. Zázemí s turistickým centrem, WC, přednáškovým sálem. Zatím zůstalo jen u plánů.
Nyní je budova sídlem sociálního odboru a stavebního úřadu příborské radnice, sídlem Správy majetku Příbor (dříve domovní správa) a svoji kancelář
tady má pohřební služba.
Zpracovala: Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor
e-meil: televize-pribor@seznam.cz, tel. 776 725 909
Zdroje: Státní okresní archiv Nový Jičín
Fondy: Okresní úřad Nový Jičín, karton č. 474,
ONV Nový Jičín, odbor obchodu, kart. č. 813,
Městský národní výbor Příbor
Archiv Mgr. Lubomíra Loukotky.
Vyprávění Marie Ručkové, Vlasty Markové, Dr. Ireny
Macákové.
Všem děkuji za informace a Mir. Karlíkové z SOkA
Nový Jičín za úžasnou pomoc a ochotu.

Máte-li tipy na zmizelou hospůdku nebo zmizelý
krámek, ozvěte, máte-li zajímavé vzpomínky, informace, ráda si vás vyslechnu.

Přehled akcí v Příboře na měsíc prosinec 2010

Čtvrtek 2. prosince až čtvrtek 20. ledna 2011

Výstava „PŘÍBORSKÉ BETLÉMY – NEPŘERUŠENÁ TRADICE“

Výstava historických i současných betlémů vyrobených v Příboře
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Čtvrtek 2. prosince od 16:00 h

VÁNOČNÍ MAGIE

Komponovaný pořad k slavnostnímu otevření výstavy „Příborské
betlémy – nepřerušená tradice“ s vystoupením historické hudební společnosti Camerata a vyprávěním o magických praktikách
v čase Vánoc v minulosti. Vyprávění proběhne v přednáškovém
sále v 16:00, 16:30 a 17:00 h. Vstup zdarma. Muzeum a pamětní
síň S. Freuda v Příboře

Čtvrtek 2. prosince od 16:30 h

Přednáška Radky Veselkové

„ Jak nás ovlivňuje karma v přítomném životě,aneb neseme si
bloky z minulosti? Strachy, obavy, deprese, fobie a kdo a co to
v nás způsobuje“. Městská knihovna Příbor

Pátek 3. prosince od 10:00 – 12:00 h

MIKULÁŠ V LUNĚ

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové.
Výrobek bude upřesněn na kurzu, na který se mohou přihlásit
začátečníci i pokročilí.Počet míst omezen, na akci je nutno se
přihlásit. Kurzovné: 200 Kč. Luna Příbor, SVČ

Středa 8. prosince od 17:00 h

VÁNOČNÍ KONCERT žáků HUDEBNÍHO OBORU

Aula Masarykova gymnázia v Příboře. Vstupné dobrovolné.
ZUŠ Příbor

Neděle 12. prosince od 15:00 h

koncert žáčků, žáků a absolventů Zuš v Příboře
Farní kostel Narození Panny Marie. Město Příbor a ZUŠ Příbor

Úterý 14. prosince od 15:00 h

Vánoční odpoledne v knihovně
- výroba vánočních dekorací.

Akce pro děti a jejich rodiče. Městská knihovna Příbor

Úterý 14. prosince od 16:00 do 20:00 h

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Pondělí 27. prosince od 18:00 h

VÁNOČNÍ KONCERT sdružení hudebníků příbor
Doprovod - Sbor Ondráš. Kostel Narození Panny Marie.
Vstupné dobrovolné. Sdružení hudebníků Příbor

Úterý 28. prosince od 09:15 h

HLEDÁNÍ NOVÉHO ROKU, ANEB PUTOVÁNÍ ZA
NEANDRTÁLCEM DO ŠTRAMBERKA

Sraz na nádraží ČD. Akce pro přátele a externisty LUNY Příbor.
Informace: L. Nenutilová. Luna Příbor, SVČ

Pátek 31. prosince

PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ
Město Příbor

Probíhající výstava do úterý 4. ledna 2011

výstavA fotografií Lubomíra Jurečky
Město Příbor a Fotoklub Příbor

PŘIPRAVUJEME:

Akce je určena pro maminky s malými dětmi. Do 30. 11. je
možno nahlásit zajištění balíčku, nebo si můžete donést vlastní.
Informace: J. Lupíková. Luna Příbor, SVČ

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst
omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění
materiálu (šátek, šála, kravata). Cena 100,- Kč + materiál. V ceně
barvy a kontury. Informace: K. Bukovjanová. Luna Příbor, SVČ

Pátek 28. ledna 2011

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS S MIKULÁŠEM

ORIENTÁLNÍ TANCE

Cena: 220,-Kč, předprodej v BAV klubu Příbor. BAV klub Příbor
Předpokládaný termín neděle 13. února až středa 16. února 2011
(Jarní prázdniny v okrese Nový Jičín)

Sobota 4. prosince od 08:00 h

Úterý 14. prosince od 18:00 do 19:30 h

Program: Celodenní vánoční jarmark
09:30 Zahřívací andělská minidiskotéka pro děti
10:00 Pohádka pro děti
10:30 Camerata – skupina historických písní – vánoční
14:30 Mikulášské soutěže
15:00 Mikulášská pohádka
15:30 „Za hvězdou“ – hudebně divadelní představení
16:30 Pekelná diskotéka
17:00 Kouzelník
17:30 Pekelná jízda - PŘÍJEZD MIKULÁŠE a Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
18:00 MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA PRO VŠECHNY
Město Příbor

BAV klub Příbor

Sobota 4. prosince od 08:00 do 16:00 h

6. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE VE FLORBALU
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. I. kolo turnaje pro mladší kategorii
žáků. Akce pro neregistrované florbalové kluby. Informace: J.
Lupíková. Luna Příbor, SVČ

Sobota 4. prosince od 15:00 h

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Sál kulturního domu na Hájově. Vystoupí děti z místní školičky a
Čertovskou pohádku zahraje „Divadlo v batohu“ z Trojanovic.
Kulturní komise Hájov.

Sobota 4. prosince od 19:00 h

adventní KOncert DECHOVÉHO ORCHESTRU
MLADÝCH ZUŠ PŘÍBOR

Kulturní dům Příbor. Diriguje: Ivo Lacný a Ludvík Demel.
Koncert uvádí: Mudr. Mořic Jurečka. Vstupné: dobrovolné.
Město Příbor. Společnost přátel DOM Příbor

Neděle 5. prosince od 15:30 h

„HÁDEJ, KDO JE MIKULÁŠ“

Loutkové divadélko „Beránek“. Pro děti, které se těší na Mikuláše
a chtějí se o něm něco dozvědět. Opička Máša a dráček
Kleofáš z křesťanského maňáskového divadla „Máša a Kleofáš“
Apoštolská církev – stanice Příbor, Loutkové divadélko Beránek

Pondělí 6. prosince až pátek 10. prosince od 08:00 do
18:00 h a v sobotu 11. prosince od 09:00 do 12:00 h

BETLÉMY A VÁNOČNÍ INSPIRACE

Vystaveny budou betlémy dřevěné, vyřezávané, papírové,
paličkované, z kukuřičného šustí, perníkové a keramické, různé
vánoční inspirace, nápady na vánoční dárky aj. Možnost zakoupení vánočních perníčků a drobných vánočních dárků. Vstupné
dobrovolné.
Doprovodný program:
Pondělí 6. prosince od 15:30 do 18:00 h - Ukázka paličkování
Středa 8. prosince od 09:00 do 18:00 h: - Ukázka pletení z pedigu
od 14:00 do 18:00 h: - Tvoření z pedigu - vánoční rybka, vstupné:20 Kč
Pátek 10. prosince od 14:00 do 18:00 h - Pletení z papíru – vánoční hvězdička, vstupné: 20 Kč. Informace: K. Bukovjanová.
Luna Příbor, SVČ

Úterý 7. prosince od17:00 h

Cestovatelská přednáška Dana PřiBánĚ Trabantem napříč Afrikou.
Městská knihovna Příbor

Úterý 7. prosince od 18:00 do 19:30 h

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál na ulici Dukelská. Zápisné do klubu orientálních
tanečnic: 750,- Kč na polovinu školního roku. Možno chodit i na
jednotlivé lekce. Cena při využívání jednotlivých setkání. 80,- Kč
za 2 vyučovací hodiny. Orientální břišní tanec je velmi prospěšný
pro zdraví ženy. BAV klub Příbor

Středa 8. prosince od 16:00 do 20:00 h

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Středa 15. prosince od 17:30 h

ČERNÁ HODINKA V MUZEU – BESKYDSKÉ POVĚSTI

Tradiční černá hodinka v muzeu s vyprávěním Jiřiny a Jaromíra
Poláškových, autorů několika knih o bájích a pověstech Moravy a
Slezska. Vstupné 15,- Kč. Muzeum a pamětní síň S. Freuda

Pátek 17. prosince od 15:00 do 17:00

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Papírové přání, figurky ze slaného těsta, rybičky z pedigu. Akce
pro děti. Cena 20,- Kč. Informace: K. Bukovjanová. Luna Příbor

Sobota 18. prosince a neděle 19. prosince od 08:00 h

4. ročník Vánočního Memoriálu Luboslava Kapsy

pod patronací paní Zdenky Kapsové. sportovní hala Masarykova
gymnázia Příbor. Futsalové mužstvo SVP TSUNAMI Příbor

Sobota 18. prosince od 21:00 h

VÁNOČNÍ DISKOTÉKA S DÁREČKY

Přijďte se pobavit a zatančit si. Hotel U Freuda Příbor

Neděle 19. prosince od 15:00 h

koncert PŘÍBORSKÉ CHRÁMOVÉ SCHOLY

Kostel Narození Panny Marie. Výtěžek tohoto koncertu bude
věnován Hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice
Olomouc. Římskokatolická farnost Příbor

Úterý 21. prosince od 18:00 do 19:30 h

ORIENTÁLNÍ TANCE
BAV klub Příbor

Úterý 21. prosince od 18:00 h

vánoční koncert „TEN VÁNOČNÍ ČAS“

Vystoupí soubor Pilky ze Lhotky za doprovodu Cimbálové muziky Jana Pustky z Kozlovic. Refektář. Město Příbor

Pátek 24. prosince od 22:00 h

Půlnoční vánoční mše svatá

Kostel Narození Panny Marie. Po půlnoční mši proběhne na
náměstí S. Freuda „Vánoční vytrubování“. Římskokatolická
farnost Příbor

Sobota 25. prosince od 09:30 h

MŠE NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

Kostel Narození Panny Marie. Římskokatolická farnost Příbor

Neděle 26. prosince od 09:30 h

MŠE NA SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, SVÁTEK SVATÉ RODINY
Kostel Narození Panny Marie. Římskokatolická farnost Příbor

Neděle 26. prosince od 17:00 h

Živý betlém

nám. S. Freuda. Město Příbor. Římskokatolická farnost Příbor

Neděle 26. prosince od 19:00 h

Vánoční show s Elvisem

Kulturní dům Příbor. Vstup do sálu od 18:00 h. Vstupné 120,-Kč.
(Předprodej od 1. 12. 2010 v MIC Příbor). Elvis Presley Revival Band

Pondělí 27. prosince od 16:00 h

POVÁNOČNÍ AEROBIKOVá SHOW,

na kterou vás zve místní profi-instruktorka Tereza Sattková –
licence „ A”IFFA ( FACE ), účastnice zahraničních kongresů ve
Švédsku, Německu , USA a její hosté. Program:
16:00 – 17:00 prezentace
17:00 - 17:50 LATINA AEROBIC – Tereza
18:00 – 18:50 BODY WORKOUT – Tereza
19:00 - 20:00 ZUMBA – Petra
Cena: 180 Kč - všechny 3 lekce / 65 Kč - latina aerobic /
65 Kč - body workout / 80 Kč - zumba. Kontakt: TEREZA
SATTKOVÁ, mobil: 724 963 164 stačí SMS. E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz. www.pribor.cz/sport/aerobik. Také se můžete
těšit na prodej oblečení od firmy NEYWER!!! Aerobik Příbor.
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ZÁJEZD DO DIVADLA A.DVOŘÁKA V OSTRAVĚ na pohádkový balet pro celou rodinu od Petra Iljiče
Čajkovského „LOUSKÁČEK“
„ZIMNÍ POBYT V ŘECE-TĚŠÍNSKÉ BESKYDY“

Cena cca 1200,-Kč, přihlášky v BAV klubu, BAV klub Příbor

Otevírací doba Muzea a pamětní síně S. Freuda

Úterý: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h
Čtvrtek: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h
Neděle: 09:00 – 12:00
Otevírací doba během vánočního období:
Pátek: 24. 12.
zavřeno
Sobota: 25. 12.
zavřeno
Neděle: 26. 12.
09: 00 – 12:00 h
Úterý: 28. 12.
08:00 – 12.00 – 13:00 – 16:00 h
Čtvrtek: 30. 12.
08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h
Pátek: 31. 12.
zavřeno
Sobota:
1. 1.
zavřeno
Neděle:
2. 1.
09:00 – 12:00 h
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Půjčovní doba v Městské knihovně Příbor
Oddělení pro dospělé
Pondělí: 08:00 -12:00 – 13:00 -15:00 h
Úterý: 08:00 -12:00 - 14:00 -18:00 h
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 08:00 -12:00 – 14:00 -18:00 h
Pátek: 08:00 -12:00 - 14:00 -18:00 h
Oddělení pro děti
Pondělí: 13:00 -15:00 h
Úterý: 13:00 -17:00 h
Čtvrtek: 13:00 -17:00 h
Knihovna bude zavřená 23.12, 30. a 31.12
Městská knihovna Příbor

LOUTKOVÉ DIVADÉLKO beránek „postrašení medvídci“
Hraje každou středu od 17:00 h Vchod vedle restaurace Neptun
z ulice Lidická. Loutkové divadélko Beránek

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ OddílU aerobiku Příbor

Pondělí: 16:45 – 17:45 h - STEP AEROBIC (Tereza)
20:00 – 21:00 h - AEROBIC + BODYSTYLING (Tereza)
Úterý: 15:30 – 16:30 h – MIX AEROBIC (Tereza)
16:45 – 17:30 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
Středa: 09:30 – 10:30 h – BODY BALL + STRETCH (Draha)
18:45 – 19:45 h – DANCE AEROBIC (Tereza)
20:00 – 21:00 h – BODY BALL + OVER BALL (Draha)
Čtvrtek: 16:30 – 17:15 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
20:00 – 21:00 h - BODY ACTION (Tereza)
Pátek: 17:45 – 18:45 h – STEP AEROBIC (Tereza)
19:00 – 20:00 h – BODY BALL + OVER BALL (Draha)
Oddíl aerobiku Příbor

POWERJÓGA

Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00. Štramberská 1587. Bližší
informace na tel: 603 119 174. Pavla Jeníková

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Cvičí se současně na dvou místech, a to každé úterý od 17:30
do 19:00 h. Luna Příbor SVČ na ulici Dukelská – cvičitelka Věra
Šťastná 733 165 317. Mateřská škola na ulici Pionýrů – cvičitelka
Ludmila Höhnová 775 084 815. Přihlašujte se na místě před
začátkem cvičení u cvičitele. S sebou podložku na cvičení a
pohodlný oděv. Sdružení Jóga v denním životě Kopřivnice

Cvičení tai-či

Čt: 19:00 – 20:00 h
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Začátečníci - sestava “24 prvků.
Cvičení bude probíhat do 31. května 2011. Bližší informace na
tel: 776 617 939. Jindřiška Malinovská

Zumba s Pavlou

Po: 17:00 – 18:00 h a St: 18:30 – 19:30 h
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Vstupné 60,- Kč. Bližší informace na
tel: 739 135 127. Pavla Kovalčíková.

Je sobota 6. listopadu a něco málo před 9. hodinou začíná ožívat sportovní hala Masarykova
gymnázia. Míří do ní ženy a děvčata nejen
z Příbora, ale i z okolí – Ostravy, Lešné, Kopřivnice
a dalších míst. A co je tam láká? Zacvičit či zatančit
si s několikanásobnými mistry světa v aerobiku
Olgou Šípkovou a Vladimírem Valouchem
a také s příborskou Terezou Sattkovou.

Právě tato aerobiková show pod vedením dvou
mistrů světa má být závěrečnou tečkou za oslavami
30. výročí aerobiku v Příboře.
V 10 hodin stála na značkách víc než stovka
žen a dívek a vše začalo. První hodina patřila aerobiku pod vedením Olgy Šípkové. Od cvičenek byla
odměněna velkým potleskem. Po krátké přestávce,
kdy proběhlo přivítání cvičitelů a cvičenek starostou
města Ing. Milanem Strakošem a mistrům světa byly
předány upomínkové předměty, začala hodina „Body
workout“ s Vláďou Valouchem. Své cvičení zaměřil
na protahování a posilování celého těla a i on byl po
hodině odměněn velkým potleskem.
Hodinu „Dance aerobiku“ vedla Příboračka
Terezka Sattková. To už všechna děvčata měla dost.
A tak určitě přivítala, když o druhé a třetí přestávce si mohla odpočinout při losování tomboly.
Vstupenky byly slosovatelné a mnohé z nich si od-

AEROBIKOVÁ SHOW

nesly s sebou hodnotné ceny. Touto cestou chceme
poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli hodnotnými dárky do tomboly.
A byla tu poslední hodina a opět s Olgou
Šípkovou. Je to velmi příjemná žena, která svým přístupem a optimismem dodala děvčatům v hodině
„Relax stretch“ chuť do dalšího cvičení či tancování.
Všechny ženy si cvičení či tančení užily dosytnosti a i přesto, že měly propocená trička, odcházely ze sportovní haly víc než
spokojené. Bylo o ně postaráno i v oblasti občerstvení.
Prodávala se káva, čaj, kofola,
minerálka a k zakousnutí tu
byly saláty, chlebíčky, koláčky
či klobásníky.

ty“, ale o tom už se psalo v červnovém Měsíčníku.

Ještě pozvání na povánoční akci s aerobikem ve
sportovní hale Štramberská, která se koná 27. prosince 2010 v 18 hodin.
A nakonec s novým rokem i jednu novinku! Od
2. 1. 2011 se začne ve sportovní hale na Štramberské
tancovat i „ZUMBA“. Podrobnější informace
u Terezy Sattkové, tel. 724 963 164.
Ing. Alena Janečková

Příprava celé akce byla
velmi náročná. A právě tady
patří za zorganizování akce
velké poděkování Drahomíře
Sattkové a její dceři Terezce.
Právě Draha Sattková
se před 30 léty zasloužila o
založení aerobiku v Příboře
a za aktivity v oblasti sportu
jí byla udělena „Cenu staros-

Změny ve složení Rady města Příbora

Každé město má svá specifika. V případě Příbora
to není jen osobnost S. Freuda, ale také tradice „duhové koalice“. Roky a roky spolu v městské radě vedle
sebe zasedali zástupci stran napříč politickým spektrem, od občanských demokratů až po komunisty.
V letošním roce nastala změna a zdá se, že ne všichni
jí dostatečně rozumí. Považuji za svou povinnost tuto
změnu vysvětlit.
Ne každému občanovi je jasné, co to vlastně rada
města je. Její působnost vymezuje Zákon o obcích,
podle kterého radě přísluší např. zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, plnit vůči zařízením založeným nebo
zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele nebo
zřizovatele podle zvláštních předpisů, schvalovat organizační řád MěÚ atd. V podstatě tedy jde o jakousi
„vládu v obci“. Křesla radních lze nejlépe přirovnat ke
křeslům ministerským.
Tak jako je v republice zvykem, že se z poslanecké
sněmovny vytvoří většinová část, která převezme zodpovědnost za vedení státu v daném volebním období,

tak je naprosto analogicky zvykem v absolutní většině
městských zastupitelstev, že zodpovědnost za vedení
města přebírá část zastupitelů s podobnými programovými prioritami. Nikdo se nediví, že v současné
vládě nemá ČSSD ani jedno ministerské křeslo, protože se prostě nedokázala přes své vítězství ve volbách
domluvit s nadpoloviční většinou poslanců. Podobně
dopadla ČSSD v našem městě (jen s tím rozdílem,
že u nás volilo výrazně více lidí zastupitele za ODS).
Protože povolební rozhovory zástupců ČSSD při jednání jak s SNK, tak s TOP 09 dopadla neúspěšně, převzala zodpovědnost za vedení města část zastupitelů
zvolená za ODS, SKN, KDU-ČSL a TOP 09. Nestalo
se nic revolučního; nic, čemu by se divili občané jiných
měst. Podle dostupných informací z osmdesátky měst
České republiky to vypadá, že „duhová koalice“ všech
stran v Radě bude existovat snad pouze v Tachově.
Proč je tedy dosavadní model uplatňovaný
v Příboře v minulých volebních obdobích tak neobvyklý? Je to podobné, jako byste si ve vládě Petra
Nečase představili dejme tomu Davida Rátha jako
ministra zdravotnictví. Naší snahou je to, aby jed-

DŮLEŽITÁ INFORMACE
V prosinci 2010 končí vysílání
hodinových smyček programu
Local TV Příbor.
Držitelem licence na vysílání kanálu LTV je
společnost B Plus TV Klimkovice. Ta
poskytuje každému subjektu, který chce její
kanál využívat k vysílání vlastních programů,
30 minut. 30 minut je určeno také pro
zpravodajství Local TV Příbor. Těchto 30
minut se opakuje během 24 hodin 5x. Časy
jsou uváděny ve vysílání. Četnost premiér 1x
za 14 dní se v Příboře nemění. Zůstávají i
víkendové pořady z archivu a vysílání
záznamů ze zasedání zastupitelstva města.
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nání nové rady bylo konzistentní, aby výstupy z rady
měly oporu v nadpoloviční části zastupitelstva města
a aby rada města byla dynamický a aktivní prvek vedení města Příbora. Tyto ambice může rada tvořená
zástupci menšího počtu stran plnit lépe než „duhová rada“ – samozřejmě za předpokladu, že příslušné strany disponují většinou hlasů v zastupitelstvu.
Nechceme radu města, která by již v zárodku byla
oslabena vnitřním nesouladem a vzájemnými antipatiemi. To je právě to riziko, kvůli kterému je tato příborská tradice tak ojedinělá. V jiných městech opravdu funguje tak, jak jsme to nyní nastavili i v Příboře.
Hodláme udělat maximum pro to, aby rada města
Příbora fungovala maximálně efektivně. Chápu, že
se to lidem zvyklým na dosavadní nestandardní stav
může zdát jako horší řešení, avšak zkušenosti z jiných
měst nás opravňují k tomu, abychom požádali tyto
občany o trpělivost a důvěru. Věříme, že nová rada
tuto důvěru nezklame.
Mgr. Pavel Netušil

Dne 29.11.2006 nás opustil poměrně nenadále i když po delší zákeřné nemoci ve věku 45 let člověk, který byl průkopníkem futsalu
v ČR a v regionu naprosto jistě. Do poslední chvíle se snažil pracovat a sám organizoval 4 soutěže v okrese a kraji, psal komentáře do
regionálních novin a do celorepublikových www stránek futsal-fifa.cz. Navíc byl velmi obětavý a kamarádský, pomohl vždy, když to
kdokoli potřeboval, a to naprosto nezištně. Tento vzácný člověk se jmenoval Luboslav Kapsa a bydlel v Kopřivnici…

Futsalové mužstvo SVP TSUNAMI Příbor

Pořádá v sobotu dne 18.12. a v neděli 19.12.2010 pod patronací paní Zdenky Kapsové
ve spolupráci s městem Příbor, MG Příbor, Radimem Jurečkou, Radkem Vávrou a f. Megas, Stanislavem Havranem a f. TipCars, OS Kovo
Tatra Kopřivnice, Vlastimilem Kočím, Markem Hermanem, Lukášem Juřenou a firmou HopDoFabry, Petrem Jarošem, a dalšími

na hale Masarykova gymnázia v Příboře na Jičínské ulici

4. ročník vánočního memoriálu Luboslava Kapsy
Turnaje se zúčastní 16 mužstev ve čtyřech skupinách řízených delegovanými rozhodčími, mezi kterými budou mimo jiné i

Cigi Caga Satum Czech Jistebník–několikanásobný mistr ČR , účastník evropských pohárů a vítěz 0-tého a 1. ročníku tohoto turnaje
FC VŠB TU Ostrava – zde Luboš působil do poslední chvíle ve funkci sekretáře a hraje tu jeho syn Martin,
dále specielně a pouze pro tento turnaj se dá znovu dohromady družstvo Megas Frenštát pod Radhoštěm, bývalý velice úspěšný
prvoligový manšaft a obhájce vítězství z minulého roku, kde Luba prožil nejkrásnější futsalové okamžiky. Z ostatních jmenujme například

Tatran Baracuda Jakubčovice, divizní F. T. Brušperk vítěz druhého ročníku a další výborná mužstva doplněná domácími družstvy
SVP TSUNAMI Příbor „A“-účastník MSKP a SVP TSUNAMI Příbor „B“
Systém je stanoven takto: 18.12. skupiny po čtyřech A, B, C a D 1x 25 každý s každým, začátky 8.00, 11.00, 14.00 a 17.00. Ze skupin postupují
2 nejlepší. 19.12. -2 skupiny po 4, 1x20, postup prvních automaticky do semifinále, 2 a 3 ve skupinách čtvrtfinále, poté klasicky. Rozlosování
bude provedeno po úplné uzávěrce přihlášek do 10. prosince s přihlédnutím k soutěžím, která tato hrají tak, aby v jedné skupině nebyla třeba 3
mužstva z okresního přeboru. Nasazení do skupin dle umístění v minulém roce, tedy Megas Frenštát pod Radhoštěm, Tatran Baracuda
Jakubčovice, VŠB Ostrava, Cigi Caga Jistebník. V případě, že by se některé z těchto mužstev nezúčastnilo, posunuje se pořadí nasazených dle
umístění v minulém ročníku, tedy Mniší, SVP Tsunami Příbor „B“, Vanabi Kopřivnice, F.T.Brušperk.

Tímto zveme všechny příznivce kvalitního sportu na nevšední zážitek. Občerstvení zajištěno.

Oddíl aerobiku TJ Příbor pořádá v tělocvičně na ulici Štramberské

27.prosince 2010 – PONDĚLÍ
POVÁNOČNÍ AEROBIKOVOU SHOW,
Mgr. Jiří Kubala, advokát, IČ: 72015446
se sídlem Frýdek-Místek, náměstí Svobody č. 4

na kterou vás zve místní profi-instruktorka

Tereza Sattková – licence „ A”IFFA ( FACE ), účastnice zahraničních
kongresů ve Švédsku, Německu , USA a její hosté.

otevřel v Příboře pobočku své advokátní kanceláře
na adrese náměstí S. Freuda č. 20, II.patro
(budova vedle městského úřadu).

Program :

17 : 00 - 17 : 50 LATINA AEROBIC – Tereza

Hodiny pro veřejnost:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

9,00 – 11,00
9,00 – 11,00
9,00 – 12,00

13,00 – 17,00
13,00 – 15,00

Doporučujeme telefonické objednání
na tel. čísle 603 55 22 76,
případně e-mailu martin.okac@ak-fm.cz .
Zajišťujeme právní konzultace a zastupování ve věcech občanského,
obchodního, trestního, rodinného, správního a insolvenčního práva,
kompletní zastupování a smluvní agendu obchodních společností,
kupní a darovací smlouvy, vymáhání pohledávek,
zastupování poškozených při dopravních nehodách a další.

16 : 00 – 17 : 00 prezentace

18: 00 – 18: 50

BODY WORKOUT – Tereza

19: 00 - 20:00

ZUMBA – Petra

Cena :

180 Kč
65 Kč
65 Kč
80 Kč

- všechny 3 lekce
- latina aerobic
- body workout
- zumba

Kontakt :

TEREZA SATTKOVÁ

Mobil: 724 963 164 stačí SMS
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
Web: www.pribor.cz/sport/aerobik

Také se můžete těšit na prodej oblečení od firmy NEYWER!!!
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Hřbitovní 620, Příbor
(U HŘBITOVA)
www.psobelisk.cz
Provozní doba:
pondělí – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Telefon do kanceláře
M. Sýkorová:

731 430 722

Nepřetržitá pohotovost:

800 100 788

Zvyk loučit se ze zemřelými prostřednictvím květin
se objevil už u prvních kulturních národů.
I dnes jimi vyjadřujeme poděkování a také úctu.
V oblasti smuteční floristiky má dlouholeté zkušenosti
květinářka Michaela Kamasová z Nového Jičína:
„ Jsem ráda, že si naši zákazníci nechají v mnoha
směrech poradit.
Vědí, že v našem květinářství používáme květiny
jen vysoké kvality a tvoříme i zde harmonii
a rovnováhu. Nebojí se přijmout nový styl a dříve
tolik oblíbené červené a bílé karafiáty, nebo červené
růže můžeme někdy nahradit sezonními květinami.
Na jaře to jsou tulipány, frézie a v létě slunečnice,
na podzim přidáváme do vazby barevné dubové listí,
které působí velice elegantně a stylově. Hezké je
použití maximálně dvou barev, anebo jedné barvy
ve více ladících tónech…
Občas jsem se setkala s jistou soutěživostí,
kdo "dá" nejdražší vazbu. Je to zbytečné, květiny
nedáváme proto, abychom "oslnili" ostatní, ale
především kvůli pocitům, které máme k zesnulému
sami. Často i malou, pěkně naaranžovanou kytičkou
"řekneme" více, než velkou, někdy až "kýčovitou"
smuteční dekorací.“

MONTÁŽ ANTÉN
- rekonstrukce anténních systémů
- dodávky a montáže satelitních systémů, včetně

WWW.PLOTY-PLETIVO.CZ
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

systémů na více družic a více TV přijímačů
- doplňování a rozšiřování satelitních systémů
- digitalizace televizního příjmu /11 televizních
programů/

AKCE !!! 20 %

SLEVA

NA MONTÁŽ VRAT
( Při předložení tohoto inzerátu.)
GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Více informací naleznete na

www.vrata-ostrava.cz

- odrušování televizního příjmu

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se
výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva,
apod. Více informací naleznete na

- televizní a satelitní rozvody
- výstavba anténních stožárů

www.ploty-pletivo.cz

- internet přes satelit-internet dostupný opravdu
všude !

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč.
Více informací naleznete na

www.thuja.cz

774 540 148 – Tomáš Kožušník
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Den boje za svobodu a demokracii si připomněli občané města
položením
kytice
u pomníčku
komunistického
režimu
ytice u pomníčku
obětem
komunistického
režimuobětem
na Jičínské
ulici ve středu
7. 11. 2010
na Jičínské ulici ve středu 17. 11. 2010

en boje za svobodu a demokracii si připomněli občané města položením

foto M. Strakoš

Zprávy od Ester z Kakamegy, Keňa

Tak už jsem tady! Jsem bezpečně v Keni, městě Kakamega, v siročinci
mezi 23 dětmi, které ztratily příbuzné především kvůli AIDS.

Keňa je krásná, samý zelený kopeček. Počasí je horké a dusné.
Kultura je to zcela odlišná, na pořádek se tolik nedbá jako u nás! Děti jsou
moc super, už spolu začínáme kamarádit. Pomáhám jim se vším, co je
zapotřebí, také je učím, sportujeme, běháme spolu. Internetové připojení
je skoro na nic, takže zprávy jen krátké...
Podmínky, které mají děti, jsou opravdu primitivní. Žádné z dětí nemá
vůbec žádnou hračku, ani malou panenku nebo nějaké autíčko, plyšáka...

Blíží se Vánoce, tak uvidím, co s tím budu moci udělat. Jídlo mají děti
také velmi skromné – každý den kukuřičná kaše ugali, voda se vozí každý
den z kiosku na vodu, prádlo pereme spolu ručně.
Je možné, že v době, kdy děti mají vyučování, budu pomáhat v místní
klinice, takže bych využila své zdravotnické vzdělání. Uvidíme...
Chcete-li se dovědět více, sledujte blog:
http://esterpavelkova.blogspot.com/.
Máte-li zájem podpořit projekt Kakamega, posílejte své dary na účet:
27-2666930297/0100, vs: 682009. Díky! Ester Pavelková
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